
Prion hastalıkları, insan ve hayvanlarda infeksiyöz
karakterde, gerek sporadik gerekse kalıtımsal

geçiş göstererek nörodejeneratif hastalık oluşturan
bir hastalık grubudur. Bu grup hastalıklar genel ola-
rak aktarılabilen spongioform ensefalopatiler (trans-
missible spongioform encephalopathies) olarak ad-
landırılırlar. Aktarılabilen spongioform ensefalopati-
ler (ASE) başlığı altında, insan ve hayvanlarda görü-
lebilen bu hastalıklar Tablo 1’de verilmiştir[1]. Bu
hastalıkların ortak paydası; yıllarla ifade edilen uzun
inkübasyon süreleri, proteazlara ve inaktivasyona
dayanıklı olmaları ve immünojenik olmayışlarıdır[2].
İnkübasyon süresinin bitimiyle birlikte gözlenen kli-
nik bulgular, hastalığın kaçınılmaz sonunun geldiği-
nin habercisidir.

TARİHÇE

ASE ile ilgili kayıtlara ilk olarak 18. yy.’da rastlı-
yoruz. 1914 yılında M’Govan isimli araştırmacı, ko-
yunlardaki “scrapie” hastalığı ile ilgili gözlemlerini
bildirmiştir. Bu gözlemler, hastalanan koyunların gi-
derek güçsüzleştiğini, yünlerini tel, çit, ağaçlara sür-
terek kazıdıklarını, aşırı susadıklarını, kilo kaybına
uğradıklarını ve son olarak ayağa kalkamadıklarını
ve öldüklerini anlatmaktaydı. 1936 yılında Cuilee ve
Chelee, “scrapie” hastalığına tutulmuş koyunların

medulla spinalisinden aldıkları dokuları sağlıklı hay-
vanlara inoküle ederek, bu hayvanlarda hastalık be-
lirtilerinin ortaya çıktığını bildirmişlerdir. Daha son-
raları pekçok araştırmacı tarafından keçi, sıçan,
hamster ve rat gibi hayvanlar kullanılarak inokülas-
yon modeli oluşturulmuştur. Bu deneylerden elde
edilen en önemli sonuç; hastalığın uzun bir inkübas-
yon süresine sahip olduğunun saptanmasıdır. Sağlık-
lı hayvanlara infektif doku inoküle edildikten ortala-
ma 14-22 ay sonra hastalık belirtileri gözlenmiştir.
1950’li yılların sonlarına doğru Papua Yeni Gine’de-
ki yerlilerde “scrapie”ye benzer klinik bulguların göz-
lendiği bildirilmiştir. Gajdusek ve Zigas, hastalığa,
yerli dilinde “titreme” anlamına gelen “kuru” adını
vermişlerdir. Hastalığın gelişmesine sebep, ölen aile
büyüklerinin beyinlerinin yenmesi ile özetlenebilecek
dinsel bir ritüeldir. Araştırmacılar, hastalıktan ölen
insanların beyinlerinden aldıkları dokuları şempanze-
lere inoküle ederek hastalığın aktarılabilir olduğunu
da kanıtlamışlardır[1]. Hadlow adlı veteriner ilk kez
“scrapie” ile kuru arasındaki benzerliğe dikkatleri
çekmiştir[3]. Daha sonra da kuru ve “Creutzfeldt-Ja-
cob Disease (CJD)” arasındaki benzerlikler fark edil-
miştir. CJD ilk kez 1920’de tanımlanırken, yine
onun gibi hızlı ilerleyen bir diğer ensefalopati olan
“Gerstmann-Straussler-Scheinker (GSS)” 1928’de
tanımlanmıştır.

PRİON TEORİSİ

Prion hastalıklarının etyopatogenezini açıklamak
amacıyla 3 hipotez ortaya atılmıştır. Bunlar; virüs hi-
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potezi, salt protein hipotezi ve birleşik hipotezdir. Vi-
rüs hipotezine göre ASE’nin hayvanlara aktarılabil-
mesi, “filtre edilebilir” bir virüsün olması gerektiği
savına dayanmaktaydı. Ne var ki “scrapie” ve kuru-
da, diğer infeksiyöz ajanlardan farklı olarak, viral
inklüzyon cisimleri ve inflamasyon bulgusu yoktu ve
etken, ultraviyole ve iyonizan radyasyona dayanıklı
idi. “Scrapie”-spesifik nükleik asitin varlığı çok yo-
ğun uğraşlara ve uzun süreli çalışmalara karşın orta-
ya konulamayınca, ASE ajanının kimyasal yapısının
araştırılmasının gerekliliği gündeme gelmiştir. “Syri-
an” hamster beyinlerinden sağlanan kısmen pürifiye
materyalin infektivitesinin, proteazlarla uzun süreli
inkübe edildiğinde azaldığı, fakat nükleaz, psoralen,
hidroksilamin ve ultraviyole ışınlardan etkilenmediği
saptanmıştır. Böylelikle “scrapie” ajanının virüs
ve/veya viroidlerden farklı olduğu sonucuna varıla-
rak, “protein yapısında infeksiyöz partikül” anlamın-
da “prion” terimi ortaya atılmıştır. Stanley B. Prusi-
ner isimli araştırmacının, bu hastalıkların etyopato-
genezini açıklamak için verdiği uğraşlar kendisine
1997 Nobel Tıp Ödülü’nü kazandırmıştır. Ancak bu-
gün bu teoriye ilişkin tartışmaların olduğunu da be-
lirtmek gerekir[4,5].

Teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak “Syrian”
hamsterlerinin beyinlerinden yaklaşık 300 kez püri-
fiye edilmiş materyalin incelenmesiyle, 27-30 kDa
ağırlığında proteinlerin saptanması üzerine, bu ajana
PrP 27-30 adı verilmiştir. Pürifikasyon işlemi, nükle-
ik asitlerin nükleaz enzimleri tarafından hidrolizi ve

proteinaz K kullanılarak sınırlı proteoliz oluşturma
aşamalarından ibarettir. Normal, infekte olmamış
beyin dokusunda proteinaz K dirençli PrP 27-30 bu-
lunmamaktadır. PrP 27-30 aminoasit sekansının el-
de edilmesi sonucu, oligonükleotid problar sentez-
lenmiş ve bu probların PrP kodlayan cDNA klonları-
nın çözünmesine yol açtığı gözlenmiştir. Böylelikle,
PrP 27-30’un kendisinden daha büyük bir protein-
den köken aldığı ve bu proteinin de 33-35 kDa ağır-
lığında olduğunun saptanması ile infektif form PrPsc

(prion protein “scrapie”) tanımlanmıştır. PrPsc, pro-
teinaz K ile sınırlı proteolize uğramakta fakat infek-
tivitesini korumaktadır. En son olarak, infekte olma-
mış hayvan beyninde PrPsc’ye benzeyen bir hücresel
protein keşfedilmiş ve PrPc (prion protein “cellular”)
olarak gösterilmiştir. Bu normal hücresel proteinin
(PrPc) sentezinden sorumlu gen, 20. kromozomun
kısa kolunda lokalizedir ve PRNP geni olarak isim-
lendirilir[4,6].

Prionlar, yaklaşık 250 aminoasitten oluşan, sinir
hücrelerinde normalde bulunan proteinlerdir ve PrPc

olarak gösterilirler. PrPc’nin nörondaki görevi tam
olarak bilinmemekle birlikte, nöron hücresinin gelişi-
mi ve fonksiyonlarında rol oynadığı düşünülmekte-
dir. Prionların hastalık yapan formları, normal prion
proteininde yapısal bir değişikliğin meydana gelme-
siyle oluşur ve PrPsc olarak gösterilir. PrPc ve
PrPsc’nin aminoasit dizilişleri birbirinin aynıdır. Has-
talık oluşturan anormal formdaki proteinin (PrPsc)
tek farkı konformasyoneldir, yani PrPsc’nin üç bo-
yutlu katlanma biçimi farklıdır (Şekil 1). PrPc, α-he-
likslerden (spiral şeklindeki aminoasitler) zengindir
ve az sayıda ß-şeridi (yassı aminoasit bantları) içerir.
PrPsc ise α-helikslerden fakir olup, daha fazla ß-ban-
dı bulundurur[6]. Bu konformasyonel farklılık sonucu
PrPsc proteazlarla parçalanmaya dayanıklı hale gelir
ve zaman içinde beyin hücrelerinde birikir. Prionla-
rın nükleik asiti yoktur. Bu nedenle ısı, radyasyon ve
formalinle inaktivasyona dayanıklıdırlar. Ancak bir
DNA ya da RNA yapısının bulunmayışı, nasıl çoğal-
dıklarını açıklamakta güçlük yaratmaktadır. Anormal
yapıdaki prionun (PrPsc), yeni anormal proteinler
oluşturmak üzere, kendi konformasyonunu PrPc’ye
nasıl aktardığı bilinmemektedir. PrPsc’nin, PrPc’den
yeni PrPsc oluşturmak üzere kalıp vazifesi gördüğü
düşünülmektedir (Şekil 2). 

Bilinenleri özetlemek gerekirse;

1. Prionlar nükleik asiti bulunmayan yegane in-
feksiyöz patojenlerdir.

2. Prion hastalıkları sporadik, genetik veya infek-
siyöz olabilir.
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Tablo 1. Aktarılabilen spongioform ensefalopa-
tiler

• Hayvan hastalıkları

“Scrapie”

Aktarılabilen “mink” ensefalopatisi

Geyiklerin kronik tükenme hastalığı*

“Bovine” spongioform ensefalopati (BSE)

Tırnaklı memelilerin spongioform ensefalopatisi**

Kedigillerin spongioform ensefalopatisi

• İnsan hastalıkları

“Creutzfeldt-Jacob Disease (CJD)”

“Gerstmann-Straussler-Scheinker (GSS)”

Kuru

Fatal “Insomnia” (FI)

vCJD (varyant CJD)

* “Chronic wasting disease of elk”,
** “Spongioform encephalopathy of ungulates”.



3. Prion hastalıkları, PrPsc’nin santral sinir siste-
minde birikmesi sonucu oluşur.

4. PrPsc’nin, aminoasit dizilişi değişik olan farklı
fenotipleri vardır. Bu çeşitlilik, spongioform ensefa-
lopatilerin tür spesifitesini, farklı inkübasyon süresi
ve nöropatolojik özelliklerini açıklamaktadır[1,7].

Prion Hastalığında Beyin Hasarının 
Oluşumuna İlişkin Görüşler

PrP 106-126 ve PrP 127-147 gibi iki sentetik
prion proteini kullanılarak yapılan çalışmada, Rymer
ve arkadaşları, prion peptidlerinin kolesterolden
zengin membranlara güçlü bağlanma özelliği göster-
diği ve bunun sonucunda nörodejenerasyonun geliş-
tiğini öne sürmektedir[8]. Wong ve arkadaşları,
PrPc’nin bakır bağlayabileceğini ve böylelikle antiok-
sidan özellik kazanabileceğini bildirmekte ve bu en-
zimatik özelliğin temel olarak “oktarepeat” bölgeye
bakırın bağlanması ile gerçekleştiğini öne sürmekte-
dir. “Oktarepeat” bölge, normal insan beyninde ve

prion hastalığında N-terminal uçta kesintiye uğramış
PrP popülasyonu olarak bilinir. Metal katalize edici
bu bölgelerde gelişecek herhangi bir dengesizliğin
beyin hasarına yol açacağı, yani nörodejeneratif et-
kinin oksidan-antioksidan konuma bağlı olduğu gö-
rüşü desteklenmektedir[9,10]. Bir başka görüş ise,
Brown tarafından bildirilen PrPsc’nin normal hücre-
sel prion proteinini hücre içerisine bakır alımını inhi-
be ederek, süperoksit-dismutaz benzeri aktiviteyi bo-
zarak bakır toksisitesine duyarlı hale getirmesi, sonu-
cunda nörotoksisitenin gelişimidir[11]. 

ASE’lerin Ortaya Çıkış Şekilleri

Bugün spongioform ensefalopatilerin sporadik,
genetik veya infeksiyöz orjinli olabileceği bilinmekte-
dir (Tablo 2).

Sporadik prion hastalığı; PrPc’nin milyonda bir
olasılıkla, anormal konformasyona dönüşmesiyle
meydana gelir. Buradan hareketle, sporadik CJD
milyonda bir olasılıkla meydana gelmektedir. 

Genetik prion hastalığı; prion proteinini kodla-
yan gendeki bir mutasyona bağlı olarak, PrPsc’nin
oluşumu ile meydana gelir. CJD’nin %10-15’i gene-
tik orjinlidir. Otozomal dominant geçiş gösterir. İsra-
illiler, Çekoslovaklar ve Şilililerde CJD daha sık gö-
rülmektedir.
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Tablo 2. İnsan spongioform ensefalopatilerin or-
taya çıkış şekilleri

• Sporadik: CJD, FI

• Genetik: CJD, FI, GSS

• İnfeksiyöz: Kuru, CJD, vCJD

Şekil 2.  PrPsc’nin kalıp vazifesi görerek yeni PrPsc’ler
oluşturması.

Şekil 1. Alfa-heliksten zengin PrPc ve beta-bantlardan zengin PrPsc.

PrPsc-A

+

+
PrPsc-B

PrPc

PrPc

Yeni PrPsc-A

Normal protein (PrPc) Anormal protein (PrPsc)

Yeni PrPsc-B



İnfeksiyöz prion hastalığı; konağın anormal yapı-
daki PrPsc’yi alması ve böylece PrPsc ile etkileşen
kendi PrPc’sinin anormal yapıya dönüşmesi ile mey-
dana gelir. CJD’nin iyatrojenik olarak beyin elektrot-
larıyla, kornea, “duramater” transplantasyonuyla,
insan hipofiz bezi kaynaklı hormonların (büyüme
hormonu gibi) kullanılmasıyla insanlara aktarılabildi-
ği bilinmektedir. Hayvansal gıdayla bulaşma, özellik-
le varyant CJD (vCJD) ile gündeme gelmiştir. Prion
hastalıkları, uzun zamandır bilinmesine karşın İngil-
tere’de ortaya çıkan BSE’li hayvanlar nedeniyle ye-
niden önem kazanmıştır. Üstelik sporadik CJD’den
farklı özellikte ortaya çıkan ve vCJD olarak adlandı-
rılan insan vakaları ve bu vakaların BSE ile ilişkisinin
gündeme gelmesi nedeniyle, tüm dikkatler yeniden
bu grup hastalığa yönelmiştir[2].

“Bovine” Spongioform Ensefalopati (BSE)

Hayvan prion hastalıklarından biridir ve ilk kez
1986’da İngiltere’de ortaya çıktıktan sonra sığırlar
arasında bir epidemi meydana gelmiştir. Sığırların
hiperestezik olması, koordinasyonlarını kaybetmesi
ve zapt edilemez hale gelmesi nedeniyle “deli dana
hastalığı” olarak da adlandırılmaktadır. Hastalığın or-
talama inkübasyon süresi 4-5 yıl kadardır. Sığırlar
arasında baş gösteren bu hastalığın epidemiyolojisi-
ne yönelik çalışmalar, hayvan atıklarından elde edi-
len yemlerin sorumlu olabileceğini gösterdi. 1970’li
yılların başında donyağı ve yem elde ederken, yağ
ekstraksiyonu için organik çözücüler kullanılıyordu.
Ancak bu işlemin yüksek enerji gerektirmesi ve pa-
halı olması, donyağının giderek önemini kaybetmesi
gibi bir dizi gerekçeyle, 1981-1982 yıllarında bu iş-
lemden vazgeçildi. Yeni sistemde yüksek ısı ve orga-
nik çözücüler kullanılmıyordu. Bu durumun, prion
proteininin canlılığını sürdürmesine olanak sağladığı
düşünülmektedir. BSE ile ilgili mevcut hipotezlere
göre; ya “scrapie” ile infekte koyun dokusunun bu
yeni sisteme karışarak sığırları infekte ettiği veya ön-
ceden varolan ama belki çok nadir görülen BSE’li
hayvan dokusunun, bu sisteme karışarak belirgin ha-

le geldiği düşünülmektedir. İnfekte yemlerle beslen-
dikten sonra kesilen hayvanlara ait atıkların tekrar
yem olarak kullanılması, muhtemelen infeksiyon
döngüsünün hayvanlar arasındaki sürekliliğini sağla-
mıştır[2,7].

BSE’nin tanınmasından sonra İngiltere’de bir di-
zi önlem ve yasaklar uygulamaya konulmuştur.
1988’de, ot yiyen hayvanlara ait dokuların hayvan
yemi olarak kullanılması, 1989’da sığır sakatatının
insan besini olarak, 1990’da da hayvan yemi olarak
kullanılması yasaklandı. 1995’ten itibaren de sığırla-
rın herhangi bir sinir dokusunun insan besin zinciri-
ne sokulması yasaklandı. İngiltere’deki BSE epide-
misi başarıyla kontrol edilmiştir. 1992’de 37.000’in
üzerinde olan BSE’li hayvan sayısı, 2000 yılına ge-
lindiğinde 1537 olarak bildirilmiştir[2]. Bununla bir-
likte BSE ile infekte çok sayıda sığırın 1980-1996
yılları arasında İngiltere’de insan besini olarak kulla-
nıldığı bilinmektedir. 

BSE ilk fark edildiği zamanlarda, insanlarda has-
talığa neden olabileceği düşünülmemekteydi. Epide-
miyolojik olarak, o güne kadar bilinen “scrapie” ile
insanda en çok görülen prion hastalığı olan CJD
arasında bir ilişki saptanamamıştı. Ancak BSE’nin
ortaya çıkışından sonra, İngiltere’de diğer prion has-
talıklarından farklı nöropatolojik özellikler gösteren
100’ün üzerinde insan vakasının 1994’ten itibaren
bildirilmesi, bu iki hastalığın ilişkili olabileceğini dü-
şündürmüştür. vCJD olarak adlandırılan bu hastalı-
ğın, muhtemelen BSE ile infekte sinir dokusu ile
kontamine olmuş etlerin yenmesi sonucu insanlara
aktarıldığını destekleyen deliller bulunmaktadır (Tab-
lo 3)[6,12].

Varyant “Creutzfeldt-Jacob” Hastalığı 
(vCJD)

İngiltere’de ulusal CJD sürveyans ünitesi 1994
yılında CJD’nin yeni bir formunun (vCJD) tanımlan-
dığını bildirdi. Bu vakalar epidemiyolojik, klinik ve
patolojik özellikleriyle sporadik CJD (sCJD)’den bir-
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Tablo 3. BSE-vCJD ilişkisini destekleyen veriler 

• BSE ve vCJD vakaları aynı dönemde ve aynı yerde ortaya çıkmıştır

• BSE ile infekte dokunun, maymunlara intraserebral olarak inoküle edilmesi ile insan vCJD vakalarına benzer nöro-
patolojik değişiklikler meydana gelmiştir

• BSE’li sığır dokusu ve vCJD’li insan dokusu, PrP geni bulunan fare beynine inoküle edildiğinde; oluşan hastalığın in-
kübasyon süresi, ortaya çıkan nöropatolojik bulgular ve PrPsc’nin santral sinir sisteminde birikme şekli aynı özellik-
leri göstermektedir

• BSE ve vCJD etkenlerinin, laboratuvar hayvanlarına aktarılma özellikleri tamamen aynıdır



çok yönleriyle farklılık göstermektedir. Etkilenen yaş
grubu genç ve genç erişkinler olup ortalama yaş
29’dur (sCJD’de 65 yaş). Varyant CJD’nin bulaşma
şekli büyük olasılıkla BSE’li hayvanların sinir doku-
suyla kontamine olmuş etlerin yenmesi yoluyladır.
Hastalık dönemi sCJD’den daha uzun sürer
(sCJD’de 4.5 ay iken, vCJD’de yaklaşık 14 ay). Var-
yant CJD, genellikle duyu bozuklukları ve psikiyatrik
belirtilerle (psikoz, depresyon, anksiyete) başlar. Bu
belirtilere sCJD’de pek rastlanmaz. Varyant CJD’de
tipik EEG bulgusu genellikle yoktur. Nöropatolojik
bulgular da sCJD’den farklıdır. Varyant CJD’de vaka-
ların çoğunda serebellum tutulumu ön plandadır. Ay-
rıca korteks, bazal ganglion ve talamusta spongioform
değişiklikler, nöron kaybı ve astrogliyozis vardır. Be-
yin, beyincik ve daha az oranda da bazal ganglion ve
talamusta PrPsc pozitif amiloid plaklar oluşur. Bugün
vCJD’nin kesin tanısı ancak beyin dokusunun nöro-
patolojik incelemesi ile mümkündür[4]. Varyant
CJD’de PrP geninin 129. kodonundaki polimorfiz-
min, hastalığın ortaya çıkışında rolü olduğunu dü-
şündüren bildiriler vardır. Vakaların hepsi 129. ko-
donda metionin için homozigot özelliktedir. Bu ge-
notipik özelliği gösteren kişilerin, iyatrojenik CJD
gelişimi için de daha yatkın oldukları düşünülmektey-
di. Ancak sonraki deneyimler, iyatrojenik CJD’nin
heterozigot kişilerde de gelişebileceğini, ancak inkü-
basyon süresinin çok daha uzun olduğunu gösterdi.
Dünya Sağlık Örgütü’nün vCJD için belirlediği tanı
kriterleri Tablo 4’te verilmiştir[13]. 

Varyant CJD’nin yeni tanınan bir hastalık olma-
sı, genç yaştaki insanlarda hızla fatal seyir gösterme-
si, patogenezinin diğer prion hastalıklarından farklı
ve henüz tam anlaşılamamış olması, infekte insan
sayısının tahmin edilememesi ve bu kişileri hastalan-
madan önce belirleyecek tanısal testlerin bulunmayı-
şı, hem toplumlar hem de bilim dünyası için sıkıntı
yaratmaktadır. Patogeneze ilişkin bilgiler yeni bulgu-
lar doğrultusunda değişebilecektir, henüz tam olarak
aydınlatılabilmiş değildir. Muhtemelen gıdalarla alı-
nan prionların, gastrointestinal sistemde peyer plak-
larına geçtiği ve vücutta lenfositler aracılığı ile taşın-
dığı düşünülmektedir. Lenfositler aracılığıyla başta
dalak ve tonsiller olmak üzere lenfoid dokuya ulaşan
prionların, buradan lenfoid dokuyu inerve eden si-
nirler aracılığı ile sinir dokusuna geçtiği ve santral si-
nir sistemine ulaştığı zannedilmektedir. Prionlar len-
fositlerde de bulunabildiğinden, beyine gidişin kan
yoluyla da olabileceği düşünülmektedir. Wadsworth
ve arkadaşlarının çalışmasında, duyarlılığı arttırılmış
“immunoblotting” yöntemi kullanılarak nöropatolo-
jik olarak doğrulanmış 4 vCJD vakasının dokuların-
da PrPsc araştırılmıştır. Tonsil, dalak ve lenf bezi ho-
mojenatında beyin dokusundakinin %0.1-15’i kon-
santrasyonda, gözde retina ve proksimal optik sinir-
de beyindekinin %2.5-25’i konsantrasyonda PrPsc

saptanmış; çalışmanın duyarlılık sınırları içerisinde
kan örneğinde (buffy coat) PrPsc saptanamadığı bil-
dirilmiştir[14].
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Tablo 4. vCJD tanı kriterleri

• Aşağıdaki 6 semptomdan 5’i bulunmalıdır:

1. Erken yaşta ortaya çıkan psikiyatrik semptomlar

2. Erken yaşta ortaya çıkan persistan parestezi/diestezi

3. Ataksi

4. Korea/distoni veya miyoklonus

5. Demans

6. Akinetik mutizm

• Aşağıdaki kriterlerin hepsi bulunmalıdır:

1. < 50 yaş

2. Klinik semptomların 6 aydan uzun sürmesi

3. PrP gen mutasyonu bulunmaması

4. EEG’de tipik bulgu olmayışı

5. Rutin incelemelerin başka bir tanıya yöneltmemesi

6. MRI anormalliği (aksiyal T2 ve/veya proton yoğun görüntülerde bilateral yüksek sinyal) 



PRİON HASTALIKLARINDA 
NÖROPATOLOJİK BULGULAR

Prion hastalıklarının nöropatolojik tanısında;
mononükleer hücre infiltrasyonu olmayışı, en çok
tutulan bölgelerde nöron kaybı ve astrositik gliosis
gibi nonspesifik bulguların yanısıra, amiloid plaklar
ve gri cevherde spongiosis en sık rastlanan ve en
spesifik bulgulardır. CJD’li hastaların beyin dokusun-
da tanıtıcı bir anormallik her zaman bulunmayabilir.
Uzun yıllar yaşayan hastalarda değişik derecede se-
rebral atrofi saptanır. CJD’nin mikroskobik bulgusu
spongioform dejenerasyon ve astrogliosistir. Bu has-
taların yaklaşık %10 kadarında amiloid plakları olu-
şur. Bu plaklarda immünhistokimyasal boyama ile
PrPsc antikorları pozitiftir. GSS hastalığında amiloid
plaklarda, ortada yoğun bir amiloid çekirdek, onun
etrafında daha küçük yuvarlak amiloid birikimi var-
dır. Varyant CJD’nin tipik nöropatolojik bulgusu; be-
yin, beyincik, bazal ganglion ve talamusta etrafı va-
kuollerle çevrili amiloid plakların varlığıdır. Bu yapı-
ya “florid plak” adı verilir ve hastalığa tanı koyduru-
cu bulgudur. Bu plakların merkezi koyu eozinofilik,
çevresi soluktur ve spongioform değişiklikle çevril-
miştir[4,6,15].

Amiloid plaklar, hematoksilen-eozin, periyodik
asit-schiff (PAS), Congo kırmızısı boyaları ile CJD’de
%5-10, kuruda %50-70 sıklıkta gözlenir. GSS send-
romunun tüm alt tiplerinde amiloid plaklar vardır.
ASE’li olgulardan postmortem ekstrakte edilen
PrPsc spontan olarak in vitro koşullarda amiloid çu-
bukları oluşturmaz. Proteinaz K ile ve denatürasyon
oluşturmayan deterjanlar ile muamele edildikten
sonra PrP 27-30 amiloid çubuklarına polimerize
olur. Böylelikle Congo kırmızısı bağlar ve polarize
ışık mikroskobunda tipik elma yeşili refle verir.

Klasik CJD’de, beyin dokusunda nöron kaybı,
reaktif gliosis, spongioform değişiklikler ve inflamas-
yon bulgusunun olmayışı tanı için anlamlıdır. Amilo-
id plakların görülmesi tanıyı doğrular. Hayvanlara
aktarımla da hastalığın teyit edilmesi olasıdır. Hay-
vanlara aktarılma işlemi, konvansiyonel yöntemler
ile yaklaşık bir yılda sonuç vermektedir. Yeni kullanıl-
maya başlanan “histoblots” tekniği ile kriyostat kul-
lanılarak ölümden hemen sonra beyinden doku ör-
neği alınabilmektedir[4].

GSS familyal olarak tanımlanmış olmakla birlikte
günümüzde sporadik olgular da bildirilmektedir.
Tüm alt tiplerinde amiloid birikimleri gözlenir ve PrP
antikorları ile immünhistokimyasal boyanma pozitif,
Alzheimer prekürsör protein ile negatif boyanma
gösterirler. Ayırıcı tanıda özellikle Alzheimer hastalı-

ğı akla getirilmelidir. Alzheimer hastalığında serebral
korteks ve hipokampüste yerleşen amiloid kor içe-
ren tipik nöral plaklar vardır. Bu plakların varlığı pri-
on hastalıklarının patogenezinin Alzheimer hastalığı
ile çakışmasına neden olmuştur[15,16].

Varyant CJD’de nöropatolojik bulguların tanıtıcı
olması nedeniyle, CJD şüpheli vakalardan otopsi is-
tenmesi büyük önem taşımaktadır.

DİĞER TANISAL TESTLER

Klinik semptomlar ortaya çıkmadan önce kulla-
nılabilecek tanısal testler bulunmamaktadır. Gerek
insan gerekse hayvan hastalığında antemortem hızlı
tanı testlerine acil ihtiyaç vardır. Hastalığın Tablo
4’te belirtilen klinik semptomları, progresif özellikte
olması ve benzer tabloya yol açabilecek diğer du-
rumların ekarte edilmesi, vCJD’den şüphe etmek
için en önemli kriterlerdir. Beyin omurilik sıvısı
(BOS) incelemesi çoğunlukla normaldir. Bazen hafif
protein artışı saptanabilir. BOS’da 14-3-3 proteini
saptanması, sCJD tanısında yardımcıdır, ancak spe-
sifik bir test değildir[1,6,17]. Varyant CJD’de erken
dönemde MRI bulguları normaldir. Posterior tala-
musta artmış T2 sinyal saptanabilir. Çoğu vCJD’li
hastanın EEG’deki beyin dalgası paterni anormaldir.
Ancak sporadik CJD için tanıtıcı olan periyodik EEG
dalgaları burada görülmez. Prion proteinlerine karşı
monoklonal ve poliklonal antikorların elde edilme-
siyle, PrPsc’nin “Western immunoblot” ile beyin do-
kusunda saptanması mümkün olmuştur. İmmünolo-
jik testler, sensitif ve spesifik olmaları nedeniyle, hay-
van deneylerinin yerini büyük ölçüde almıştır. Var-
yant CJD’de tonsil dokusunda immünhistokimyasal
yöntemle PrPsc gösterilmeye çalışılmaktadır. Kesin
tanı için beyin dokusunun histolojik incelemesi ve
immün boyama yöntemi, altın standart yöntemler
olarak kabul edilmektedir[1,7].

Son yıllarda kolay ulaşılabilir bir örnekle tanı için,
yoğun bilimsel çalışmalar sürdürülmektedir. Bunlar-
dan bir tanesinde plazminojenin PrPsc’ye bağlandığı,
ancak PrPc’ye bağlanmadığı ve belki tanısal bir test
olarak kullanılabileceği üzerinde durulmaktadır[18].

PRİON HASTALIKLARININ TEDAVİSİ

Kuru, CJD, GSS ve FI mutlak ölümle sonuçlanan
hastalıklardır. Bu hastalıklar için etkili olduğu bilinen
bir tedavi şekli yoktur. Hayvan modelleri ve prionla
infekte edilmiş hücre kültür sistemleri (nöroblastoma
hücreleri gibi), antiprion ilaçların geliştirilmesi için
olanak sağlayabilir. Prion hastalıklarının patogenezi
moleküler düzeyde daha iyi anlaşıldıkça, tedavi ola-
sılığı gündeme gelebilir[4].
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PRİON HASTALIKLARININ KONTROLÜ

Prion hastalıklarının uzun inkübasyonlu olması
(BSE için sığırlarda yaklaşık 5 yıl, vCJD için insan-
larda 10 yıldan fazla), immünojenik olmayışı, inakti-
vasyona ve proteazlara dayanıklı olması hastalığın
sürveyans ve kontrolünde zorluklara neden olmakta-
dır. İngiltere’de sığırlardaki BSE, zaman içinde azal-
dı. İnsanlarda vCJD de 1996’dan bu yana 100’ün
üzerinde vakada bildirilmiştir. Bu vakaların hemen
hepsi İngiltere’dedir. Fransa’da 1 şüpheli, 2 doğru-
lanmış vaka, İrlanda’da 1 doğrulanmış vaka bulun-
maktadır[6,19]. Bu andan itibaren hiç yeni vaka olma-
yacağı varsayılsa bile, inkübasyon süresinin uzunluğu
dikkate alındığında, 2040 yılı itibariyle İngiltere’de
136.000 yeni vakanın ortaya çıkması beklenebilir.

BSE’nin hayvanlar arasında hızlı yayılmasına
karşın, vCJD’li insan vakalarının yavaş ilerlemesi, in-
sanlar arasında infekte doku siklusunun olmayışına
bağlı olabilir. Her ne kadar bazı deneysel ya da te-
orik geçiş yolları düşünülüp, bazı önlemler alınsa da,
henüz bu geçiş yollarına dair kanıt bulunmamaktadır. 

Kan ve Kan Ürünleri

Varyant CJD’nin kan transfüzyonuyla geçiş riski
kesin olarak bilinmemektedir. Hayvan çalışmaları,
etkenin kan yoluyla bulaşma potansiyeli olduğunu
düşündürse de, bugüne dek kan yoluyla insandan in-
sana aktarıldığına dair kanıt yoktur. Çok sayıda kan
transfüzyonu yapılan hemofili merkezlerindeki sür-
veyans çalışmaları da böyle bir bulaşmayı destekle-
memektedir. Yine de çeşitli ülkelerde kan ürünleriy-
le ilgili olarak önlemler alınmıştır. Örneğin; transfü-
ze edilecek kandan lökositlerin uzaklaştırılması öne-
rilmekte, İngiltere kendi vatandaşlarını plazma kay-
nağı olarak kullanmamaktadır. Yine bazı ülkeler
1980-1996 yılları arasında 6 aydan uzun süre İngil-
tere’de yaşayanları donör olarak kabul etmemekte-
dir[19,20].

Sığır Materyali İçeren Biyolojik Ürünler

Sığır ürünü kullanılarak üretilen aşı, “bovine” in-
sülin gibi biyolojik materyallerin taşıdığı riskler de
tam olarak bilinmemektedir. “Food and Drug Admi-
nistration (FDA)” önlem olarak, bu materyaller üre-
tilirken mutlaka sığır ürünü kullanmak gerekliyse
BSE sürveyansı yapılan ve risk saptanmayan ülkeler-
den temin edilmesini önermektedir[13,21].

İyatrojenik Bulaşma Riski İçin Önlemler

Sağlıklı görünen çok sayıda insanın hastalığın in-
kübasyon döneminde olması olasılığı, cerrahi ve di-
ğer tanısal girişimler sırasında iyatrojenik bulaşmayı
akla getirmektedir. Bu nedenle çeşitli ülkelerde bu

riski minimuma indirmeye yönelik önlemler alınma-
ya çalışılmaktadır[22]. Tanı almış, bilinen hastaların
cerrahi girişimlerinde, mümkünse tüm aletler tek
kullanımlık olmalıdır. Bu sağlanamıyorsa, aletlerin
mekanik temizliği yapıldıktan sonra 1 N NaOH ile
oda ısısında 1 saat muamele edilmesi veya
132°C’de 60 dakika otoklavlanması önerilir. Isıya
dayanıksız aletler için 6 M üre veya 4 M guanidium
tiyosiyanat gibi kimyasallar kullanılabilir[4].

Spongioform ensefalopatilerle ilgili pekçok konu
henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Laboratuvarda
hayvan çalışması yaparken dahi birçok teknik güç-
lükle karşılaşılmaktadır. Diğer prion hastalıkları için
vertikal geçiş kesin gösterilememiş olmakla birlikte,
BSE’li hayvanlarda düşük düzeyde maternal geçiş
olabileceği düşünülmektedir. Varyant CJD nedeniyle
ölen bir kadının bebeğinde de hastalığın saptandığı
bildirilmiştir. Sonuç olarak; BSE etkeninin henüz
tam olarak anlaşılamayan geçiş yolları ile varlığını
sürdürmesi, epideminin uzamasına yol açabilecektir.
Konu ile ilgili bilgi birikimi arttıkça, birçok bilinmeye-
nin aydınlatılması mümkün olacaktır.
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