
Copyright © 2006 by AAN Enterprises, Inc.710

CJD ve Alzheimer
hastal›¤›nda BOS

BACE1 aktivitesi di¤er
demanslara göre

artmaktad›r

R.M.D.Holsinger; J.S.Lee; A.Boyd, Dip Gen Coun; C.L.Masters, MD;
S.J. Collins, MD

Alzheimer (AD) ve Creutzfeldt–Jakob (CJD) hastal›klar›n›
klinik olarak ay›rt edebilmek zor olabilir ve her iki hasta-
l›kta da serebral ekstraselüler yanl›fl katlanm›fl protein ag-
regatlar› karakteristik bir nöropatolojik bulgudur. CJD’de
plaklar devaml› olarak üretilip sal›nan prion proteininin
(PrPc) aberan, proteaz dirençli alt tipini (PrPres) içermek-
tedir, buna karfl›n AD’de protein depozitler, β-amiloid pep-
titlerin (amiloid öncü proteinin önce β-sekretaz (BACE1)
sonra da γ-sekretaz ile parçalanmas› sonras› ortaya ç›kan
amiloidojenik peptit1) birikimiyle oluflmaktad›r. Premor-
tem tan› flüphe uyand›ran klinik profile dayal›d›r ve spesi-
fik olmayan laboratuar testleri ile desteklenmektedir. BA-
CE1 proteini ve katalitik aktivitesi, AD beyinlerinde, yafl-
eflli normal ve di¤er demanslar dahil nörolojik kontroller-
le karfl›laflt›r›ld›¤›nda yükselmektedir.2 ‹leri çal›flmalarda
AD hastalar›ndan elde edilen BOS’da BACE1 aktivitesinin
normallere göre daha da artt›¤› bildirilmifltir.3 Çal›flmam›z-
da, sporadik CJD’li 26, AD’li 21 ve çeflitli non-AD, non-CJD
demansl› kontrol (DC) 21 hastas›nda BACE1 aktivitesini
karfl›laflt›rd›k. 

Metotlar. Bu çal›flma Melbourne Üniversitesi ‹nsan Araflt›rmalar› Etik
Komitesi’nden al›nan etik onayla yürütüldü. Tüm BOS örnekleri Avus-
tralya Ulusal CJD Kayd›’na (ANCJDR) sporadik CJD flüphesi ile sevk edi-
len hastalardan elde edildi. Kesin tan› postmortem beyin incelemesi ile
veya mevcut tüm klinik verilere dayal› konuldu. Sporadik CJD’li 26 (pa-

tolojik tan›s› konulmufl, kesin 23; klinik olarak olas› 3), AD’li 21 (klinik
olarak olas› 16, patolojik olarak do¤rulanm›fl 5) ve 21 DC hastadan (12’si
patolojik olarak do¤rulanm›fl) oluflan bir grupla çal›fl›ld›. BOS 14–3–3
protein tespiti western blot ile gerçeklefltirildi.4 BACE1 aktivitesi in vitro
aktivite asey (TruPoint Assay kit; Perkin Elmer, Finlandiya)3 ile ve top-
lam (nonfosforile ve normal fosforile) tau protein konsantrasyonu da
ELISA (Innotest hTAU; Innogenetics, Belçika) ile üreticinin önerileri
do¤rultusunda tetkik edildi. BOS BACE1 aktivitesi ve toplam tau protein
konsantrasyonu iki kez ölçüldü. BACE1 aktivitesi (absorbans ünitesi
[AU]/μg BOS proteini) her 10 dakikada bir ölçüldü ve veriler 30 dakika-
da elde edildi, çünkü bu noktada BACE1 aktivitesi lineer fazdayd›. Lom-
ber ponksiyon s›ras›nda belirtilerin ortanca süresi sporadik CJD için 2
ay, AD için 18 ay ve DC için 8 ay idi. 

Beyin BACE1 protein düzeyleri western blot immünoasey ile belirlen-
di.2 BACE1 proteini Trizol ile ayr›flt›r›ld›, western blot analizi her bir ör-
nekte, toplam serebral kortikal protein ekstrakt›n›n 20 μg’› ile BACE C-
terminal antikoru 00/6 kullan›larak gerçeklefltirildi.2 Membranlar ç›ka-
r›ld› ve protein yüklemesinin eflitli¤ini de¤erlendirmek üzere bir antikor-
la β-tübüline prob edildi. Tübülin western blot analizi için normalize edi-
len dansitometrik karfl›laflt›rmalar NIH Image 1.60 yaz›l›m paketi ile ya-
p›ld›. Yafl–eflli 6 normal kontrolden elde edilen beyin örnekleri NHMRC
Doku Kaynak Merkezi’nden (Melbourne, Avustralya) ve Beyin Yafllan-
mas› ve Demansl› Doku Havuzu Enstitüsü’nden (Melbourne, Avustral-
ya) elde edildi. 

‹statistiksel analizler SPSS 11.0 yaz›l›m paketi (SPSS, Chicago, IL) ile
tamamland›.

Sonuçlar. Sonuçlar tablo ve resimde özetlenmifltir. Üç
hasta grubunda da hem BACE1 aktivitesi hem de tau kon-
santrasyonu anlaml› ölçüde farkl›yd› (p = 0.024 ve p <
0.0001; Kruskal-Wallis testi). Beklenmedik flekilde, ortala-
ma BACE1 aktivitesi sporadik CJD’de DC ile karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda yüksek ç›kt› (p = 0.02; Mann-Whitney U testi), ak-
tivite AD’ye benzer düzeydeydi. Sporadik CJD’li iki hasta-
da koinsidental AD nöropatolojik de¤iflikli¤i belirlendi: bi-
rinde BACE1 aktivitesi, ortalama CJD BACE1 de¤erinin
(19,712 AU/μg BOS proteini) hafif üstünde (24,952
AU/μg BOS proteini) ve di¤erinde de hafif alt›ndayd›
(19,712 AU/μg BOS proteini). BOS örne¤i al›nmas› s›ra-
s›nda belirtilerin süresi üç grupta (p < 0.001; Kruskal-Wal-
lis testi), özellikle de sporadik CJD ve AD aras›nda (p <
0.0005; Mann-Whitney U testi) farkl›yd›. Fark›n AD ve DC
aras›nda mevcut olmamas› lomber ponksiyon s›ras›nda
klinik hastal›k süresinin BACE1 aktivitesinde etkin olma-
d›¤›n› gösteriyordu. Di¤er çal›flmalarda oldu¤u gibi, tau
protein düzeyleri hem AD (p <0.0001; Mann-Whitney U
testi) hem DC’ye (p < 0.0001; Mann-Whitney U testi) göre

Özet—Alzheimer hastal›¤›n›n (AD) di¤er demanslardan ve özellikle Creutzfeldt–Ja-
kob hastal›¤›ndan (CJD) ay›rt edilmesinde BOS BACE1’in tan›sal kullan›labilirli¤ini
de¤erlendirmek üzere yazarlar sporadik CJD’li 26, AD’li 21 ve çeflitli non–AD, non-
CJD demansl› (DC) 21 hastayla çal›flt›. BOS BACE1 aktivitesi AD’de di¤er demans-
larla karfl›laflt›r›ld›¤›nda yüksekti (p = 0.01). BOS BACE1 aktivitesinin sporadik
CJD’de yüksek bulunmas› flafl›rt›c›yd› (p = 0.02).
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CJD’li olgularda en yüksek düzeye ç›km›flt›, buna karfl›n
AD ve DC gruplar› aras›nda tau proteini farkl› düzeyde de-
¤ildi (p = 0.1; Mann-Whitney U testi). 

Receiver operating characteristics (ROC) e¤rilerinin
analizinde, BACE1 aktivitesi 18845 AU/μg BOS proteini
kesme de¤eri AD’yi DC’den ay›rabilecek optimum de¤er-
di, duyarl›l›¤› %60 ve özgüllü¤ü %86’d›. DC grubunda alt
grup analizi yap›labilecek kadar vasküler hastal›k/multiin-
farkt demans (VD/MID; n = 5) ve Lewy cisimcikli de-
mans (DLB; n = 7) hastas› mevcuttu. Ayn› optimum kesme
de¤eri (18,845 AU/μg BOS proteini) kullan›larak yap›lan

ROC e¤ri analizinde VD/MID’nin ay›rt edilmesi için du-
yarl›l›k %60 ve özgüllük %80 iken DLB için duyarl›l›k %60
ve özgüllük %86 idi.  Hem VD/MID hem de DLB için, has-
ta baz›nda BOS BACE1 aktiviteleri tüm DC grubunda göz-
lenen en alttan en üst seviyeye kadar de¤ifliyordu.

Sporadik CJD beyninde (n = 6) BACE1 proteini western
blot ananalizi ile ölçüldü2 ve de¤erleri yafl–eflli kontroller-
le (n = 6) karfl›laflt›r›ld› (gösterilmedi). Dansitometre her
iki grup aras›nda tubulin western blot sinyali ile normalize
edilen beyin BACE1 düzeylerinde bir fark tespit edemedi
(p = 0.3; Student t testi). DC hastalar›ndan elde edilen be-
yin örnekleri üç grup aras›nda anlaml› bir fark ortaya ç›ka-
rabilecek kadar yeterli de¤ildi, ancak yap›lan s›n›rl› çal›fl-
mada AD’li hastalarda BACE1 aktivitesinin en yüksek dü-
zeyde oldu¤u görüldü.

Tart›flma. Sporadik CJD hastalar›nda yüksek BOS BA-
CE1 aktivitesinin nedeni ve patojenik de¤eri belirsizdir ve
ön görülememektedir, ancak bu konuda çal›flmalar devam
etmektedir. Günümüze kadar BACE1’in normal PrPc ifl-
lenmesi veya PrPres’e dönüflüm sürecinde rol al›p almad›-
¤›na dair herhangi bir kan›t elde edilebilmifl de¤ildir ve
AD hastalar›n›n aksine, bak›labilmifl az say›da sporadik
CJD vakas›n›n beyinlerinde BACE1 proteinin artmad›¤›
görülmüfltür. Sporadik CJD hastalar›m›z›n yaklafl›k
%90’›nda gerçeklefltirilen beyin nöropatolojik incelemeleri
sonras›, BOS BACE1 aktivitesinde gözlemledi¤imiz art›-
fl›n sadece s›k AD efl tan›s›na ba¤l› olmad›¤›ndan eminiz.
Ancak, önceki çal›flmalarda hem sporadik CJD hem de
AD vakalar›nda di¤er demans ve demans olmayan kon-
trollerle karfl›laflt›r›ld›¤›nda BOS Aβ1-42 konsantrasyonla-
r›nda bir düflüfl bildirilmifltir.5,6 Bulgular›m›zla birlikte de-
¤erlendirildi¤inde, bu sonuçlar CJD’de Aβ ifllenmesinin
anormal oldu¤unu ve bu anormalli¤in AD’de gerçeklefle-
ne benzer olabilece¤ini düflündürmektedir. 

BOS markerlerinin demansta tan›sal kullan›labilirli¤ini
de¤erlendiren son uyar›lar7 ›fl›¤›nda, hastal›klar› postmor-
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Resim. Sporadik Creutzfeldt-Jakob hastal›¤› (CJD), Alzheimer hasta-
l›¤› (AD) hastalar›nda ve demansl› kontrollerde BOS BACE1 aktivi-
tesi analizi. BOS BACE1 aktivite (absorbans ünitesi [AU]/μg BOS
proteini) box plotu bireysel de¤iflkenlerin ortanca, interkuartil aral›k
ve ekstrem de¤erlerini göstermektedir. Üç hasta grubu aras›nda BOS
BACE1 aktivitesinde bir fark gözlenmifltir (p = 0.024; Kruskal–Wal-
lis testi). ‹ki sporadik CJD ve bir AD hastas›nda BACE1 aktivitesi
40,000 absorban ünite (AU)/μg BOS proteini düzeyini aflm›fl ve ista-
tistiksel analizden d›fllanm›fllard›r.
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*DC grubu flu hastalardan oluflmaktayd›: vasküler hastal›k/multiinfarkt demans (n = 5); nedeni bilinmeyen panensefalit (n = 1); paraneoplastik veya metastatik
kansere ba¤l› nörolojik hastal›k (n = 2); talamik demans (n = 1); Lewy cisimcikli demans (n = 7); frontotemporal demans (n = 2); normal bas›nçl› hidrosefa-
lus (n = 1); idiopatik serebroserebellar dejenerasyon (n = 1) ve kesin tan› konulmaks›z›n klinik düzelme gerçekleflen nörolojik bozukluklar (n = 1). “Talamik
demans” nöropatolojik tan›s› konulmufl bir hastada spongiform de¤ifliklik gösterilemedi ve talamik ve bazal gangliya bölgelerinde western blot ile bak›lan
PrPres de negatif geldi.     

† BOS örneklerinde ortalama BACE1 aktivitesi ve toplam tau konsantrasyonu (aral›klar parantez içinde). ‹ki sporadik CJD ve bir AD hastas›nda BACE1 akti-
vitesi 40,000 absorban ünite (AU)/μg BOS proteini düzeyini aflt›. Bu hastalar analize al›nmad› ve geri kalan 24 sporadik CJD ve 20 AD hastas› istatistiksel
analize dâhil edildi. Tek bir sporadik CJD tau sonucu standart e¤rinin üst s›n›r›n› aflt›¤› (> 4,200 pg/ml) için veri analizinden hariç tutuldu.    

‡ Kruskal–Wallis testi.  
§ CJD tan›s›n› destekleyemedi¤i düflünülen bir zay›f pozitif sonuç d›flland›.

TTaabblloo Sporadik Creutzfeldt-Jakob hastal›¤› (CJD), Alzheimer hastal›¤› (AD) hastalar›nda ve demansl› kontrollerde (DC) tau ve 14-3-3 protein düzey-
leri ile birlikte BACE1 aktivitesi

Olgu say›s›

De¤eri

Cinsiyet, E/K
Ortalama ± SEM yafl›, y›l
BACE aktivitesi, †AU/μg BOS proteini

Tau,†pg/ml

14-3-3 proteini pozitif
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tem patolojik do¤rulama ile kesinleflmifl hastalar›n çal›fl-
maya en yüksek oranda dahil edilmesini ve karfl›laflt›rma
amac›yla da yafl–eflli normal kontroller yerine demans bul-
gular› olan seçilmifl hastalar› çal›flmay› istedik. Çok say›da
çal›flmada tau ve Aβ1-42 gibi BOS markerlerinin AD’yi de-
manss›z, yafl–eflli kontrollerden ay›rt etmede kullan›labile-
ce¤i8, buna karfl›n di¤er nedenlere ba¤l› demanslardan et-
mede yetersiz kald›¤›9,10 bildirilmifltir. Bizim çal›flmam›zda
da AD ve DC kohortumuzda BOS tau düzeylerinin farkl›
olmamas› çok muhtemel ki ikinci gruba frontotemporal
demans, DLB ve vasküler kökenli demans hastalar›n›n da-
hil edilmesine ba¤l›d›r9,10. Etkinli¤i özellikle AD gibi spesi-
fik demanslara yönelik maksimum hale getirilmeye veya
uyarlanmaya çal›fl›lan yeni tedavi gelifltirme çal›flmalar›n›n
devam etmesi nedeni ile, çal›flmam›zda amac›m›z, bizce
hafif demans›n yafl–eflli normallikten ay›rt edilmesinden
çok daha öncelikli olan oturmufl biliflsel bozukluk ile ge-
len hastalarda en do¤ru klinik tan›n›n konulabilmesini
sa¤layabilmekti.  

Tan›sal aç›dan AD, DC ve CJD gruplar› aras›nda BOS
BACE1 aktivite aral›klar›n›n k›smen örtüflmesi hastalar›n
birbirinden ayr›labilmesinde bu markerin kullan›labilirli-
¤ini düflürme e¤ilimi yaratmaktad›r. Yine de yüksek bir
BOS BACE1 aktivitesi erken AD tan›s›n›n konulmas›nda
katk› sa¤layacakt›r, DLB ve VD/MID gibi nispeten s›k gö-
rülen demanslardan ay›rmada duyarl›l›¤› en az›ndan %80
düzeyindedir. fiüpheli AD olgusunun tetkikinde sporadik
CJD ile karfl›lafl›l›rsa veya daha h›zl› ilerleyici biliflsel y›-
k›m ile gelen olgularda tau veya 14-3-3 proteini gibi di¤er
“surrogate” markerlerin düzeyine bak›lmas› bu tip de-
manslar›n ay›r›c› tan›s›nda yard›mc› olacakt›r.
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