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Creutzfeldt–Jakobs sjukdom
(CJD) har en mångfaldig och
svårtolkad symtomatologi. Här
redovisas två fall som manar till
eftertanke. Idag är det kliniska
förloppet, med snabb demensut-
veckling och utveckling av epi-
sodisk tagg- och vågaktivitet i
EEG samt biopsi av kortikal
vävnad, av stort värde i diagno-
stiken. Nya analyser i likvor kan
komma att få stor betydelse i
framtiden. 

I England har man uppmärk-
sammat patientfall som insjuk-
nat med en ny typ av CJD som
histopatologiskt skiljer sig från
den ordinära formen.

Det finns fyra humana s k spongifor-
ma encefalopatier: Kuru, Creutzfeldt–
Jakobs sjukdom, Gerstmann–Strauss-
ler–Sheinkers  syndrom (GSS) och letal
familjär insomni (FFI). De är neuropa-
tologiskt likartade och uppvisar upp-
luckrade neuron med vakuolisering,
amyloida plack och astrocytär glios.
CJD är vanligast av dessa sjukdomar,
med en incidens på 1/1 000 000. Ca
10–15 procent av fallen är familjära.

Samtliga spongiforma encefalopati-
er är potentiellt smittsamma. CJD har
överförts genom korneatransplantat [1],
dura materimplantat [2], medelst EEG-
elektroder [3] och kirurgiska instru-
ment [4] som nyttjats på patienter med
CJD. Tillväxthormon och gonadotropin
framställt från human hypofysvävnad
har också visat sig vara en smittkälla
[5]. CJD orsakas troligen av en viruslik-
nande partikel, s k prion, som mäter
10–12 nm i diameter. Inkubationstiden
kan vara upp emot 20 år, vilket avsevärt
försvårar smittspårning.

I tidigt skede kan diagnosen Creutz-

feldt–Jakobs sjukdom vara svår eller
näst intill omöjlig att ställa på grund av
symtomatologins mångfald och varie-
rande presentation.

Detta illustreras i följande kasuisti-
ker:

Fallbeskrivning 1
En 54-årig man, tidigare väsentligen

frisk, sökte läkare på grund av två veck-
ors trötthet, ospecifik yrsel och spän-
ningskänsla kring ögonen. Somatiskt
och neurologiskt status samt rutinprov
var normala. En vecka senare tillkom
förändrad lukt- och smakupplevelse –
patienten tyckte att mat luktade och
smakade illa. Han var glömsk och okon-
centrerad. Talet var emellanåt sluddrigt
och då och då såg han dubbelt. Han var
fumlig i vänster hand.

Vid undersökning sågs lätt dysmetri
vid finger–nästest samt en högerslåen-
de nystagmus vid blick åt höger. För öv-
rigt visade neurologisk undersökning
normala fynd, likaså datortomografi av
hjärnan drygt tre veckor efter sjuk-
domsdebuten.

Vid förnyad undersökning några da-
gar senare angav mannen även en kän-
selnedsättning i vänster ansiktshalva. I
vänster arm förelåg dysdiadokokinesi
och en grovvågig postural tremor, som
också sågs i huvud och halskotpelaren
då han lyfte huvudet från undersök-
ningsbritsen. Han föll bakåt vid Rom-
bergs test. Patienten lades in för utred-
ning.

Rutinprov, inklusive omfattande lik-
vorundersökning och serologi samt
magnetisk resonanstomografi (MR) av
hjärnan var normala. EEG-undersök-
ning sex veckor efter sjukdomsdebuten
visade bilaterala episodiska deltavågor
frontalt (Figur 1).

Symtomen progredierade och svälj-
ningssvårigheter tillkom. Ögonunder-
sökning med två veckors mellanrum vi-
sade ett sjunkande visus från 1,3 till 0,7
på höger öga och från 1,3 till 0,8 på
vänster. Öron-, näs- och halsundersök-
ning visade normala förhållanden. Nor-
mala ögonrörelsehastigheter registrera-
des, men uppsplittrade följerörelser.
Kalorisk spolning visade normala och
symmetriska reaktioner. Audiogram
var normalt.

Patienten remitterades till universi-
tetsklinik cirka sju veckor efter sjuk-
domsdebuten. Han utvecklade där myo-
klonier i främst armarna, samt generellt
stegrade sträckreflexer. EEG visade ef-
ter åtta veckors sjukdom inslag av epi-
leptiform aktivitet frontalt bilateralt
(Figur 2).

Patienten misstänktes lida av
Creutzfeldt–Jakobs sjukdom. Symto-
men förvärrades efter hand, med tillta-
gande minnesförsämring och person-
lighetsförändring. De sista veckorna i
livet hade mannen även aggressionsut-
brott samt syn- och hörselhallucinatio-
ner. Han avled cirka tio veckor efter
sjukdomsdebuten. Hjärnan undersöktes
histopatologiskt och visade fynd fören-
liga med CJD.

Fallbeskrivning 2
En 65-årig man fick i april 1995 ba-

lans- och gångsvårigheter. I juni sökte
han läkare, som fann ataxi vid häl–knä-
test och falltendens bakåt vid Rombergs
test. Datortomografi av hjärnan visade
ett flertal millimeterstora högersidiga
infarktmisstänkta förändringar i pons, i
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Tidiga symtom
Beteendestörningar
Minnessvårigheter
Huvudvärk
Konfusion
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Senare symtom
Demens
Myoklonier
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Terminala symtom
Akinetisk mutism, koma.
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Figur 1. EEG-undersökning cirka sex
veckor efter sjukdomsdebuten. Här kan
ett tränat öga se en antydan till bilaterala
episodiska deltavågor frontalt med
frekvens 2–4 Hz (på bilden avvikande
stora oregelbundna komplex).

Figur 2. EEG-undersökning efter
ytterligare två veckors sjukdomsförlopp
visar patologiska fynd med progress och
tydligare inslag av epileptiform aktivitet
frontalt bilateralt (ses som inslag av tagg-
och vågformationer som avviker från
grundaktiviteten).



vänster lillhjärnshemisfär och frontalt
på vänster sida. Infarkterna verifierades
vid MR-undersökning i augusti.

Besvären progredierade och patien-
ten remitterades till neurologisk klinik i
början av augusti. Han hade då även de
senaste två veckorna utvecklat en kog-
nitiv försämring. Han kunde inte föra en
adekvat konversation, var desorienterad
till tid och hade stora svårigheter med
100–7- test, ett räknetest. Somatisk un-
dersökning visade normala fynd.

Vid neurologisk undersökning fram-
kom uppsplittrade ögonföljerörelser
och lätt nedsatt vibrationssinne distalt i
fötterna, liksidigt svaga sträckreflexer i
armarna och areflexi i benen. Babinskis
tecken saknades. Vidare noterades s k

primitiva reflexer i form av gripreflexer
bilateralt samt palmomental-, glabella-
och sugreflex. Patienten föll baklänges
vid Rombergs test. Dysdiadokokinesi
sågs i vänster hand.

Rutinprov, inklusive s k vaskulitprov
(P-ANCA, C-ANCA, ANF-antikrop-
par), reumaprov, S-kobalaminer och B-
folat, S-ammoniak, antikroppar mot
Borrelia-antigen, PSA, lues och HIV,
var alla normala. Koagulationsutred-
ning visade en patologisk APC-resi-
stenskvot. Likvorundersökning visade
normala förhållanden, likaså EKG, ult-
raljudsundersökning av hjärta, halskärl
och buk. Temporalisbiopsi och fyr-
kärlsangiografi visade normala fynd.
Upprepade EEG-undersökningar under
augusti–november visade måttlig gene-
rell förlångsamning. Blodflödesmät-
ning (r-CBF) visade måttligt sänkt
hjärnblodflödesnivå frontalt bilateralt,
samt inom subkortikala periventrikulä-
ra strukturer.

Patientens symtom progredierade
och han behövde hjälp med enkla var-

dagsaktiviteter. I mitten av augusti före-
låg emellanåt en mutistisk störning,
dessemellan inslag av konfabulering.
Några veckor senare tillkom myokloni-
er i armar och ben.

För att säkerställa diagnosen Creutz-
feldt–Jakobs sjukdom föreslogs en
hjärnbiopsi, som dock av praktiska skäl
ej kom att utföras. Patienten avled några
månader senare på sjukhem efter ett
snabbt progredierande sjukdomsför-
lopp. Den omedelbara dödsorsaken var
bronkopneumoni. Patientens hjärna un-
dersöktes neuropatologiskt och uppvi-
sade förändringar som vid Creutz-
feldt–Jakobs sjukdom (Figur 3).

Kommentar
Som framgår av dessa fallbeskriv-

ningar har patienter med CJD ofta en
varierande och svårtolkad symtomato-
logi, särskilt i början av sjukdomen.
Denna kan utgöras av högre funktions-
störningar eller tämligen akut debute-
rande fokala neurologiska symtom. I
detta skede är därför de differentialdia-
gnostiska möjligheterna många.

De vanligaste symtomen vid CJD
framgår av Faktaruta 1, några av de vik-
tigaste differentialdiagnoserna av Fak-
taruta 2.

Först när den i regel snabbt progredi-
erande sjukdomsutvecklingen är up-
penbar, med demens, spridda fokala
borfallssymtom och utveckling av myo-
klonier blir diagnosen sannolik. Sed-
vanliga datortomografiska undersök-
ningar är normala, liksom flertalet labo-
ratorieparametrar. EEG-undersökning
kan ge stöd för diagnosen vid förekomst
av bilateral episodisk tagg- och vågak-
tivitet, »Spike and wave», men kan be-
höva upprepas flera gånger [6]. I likvor
ses förhöjda nivåer av neuronspecifikt
enolas, ubiquitin; framför allt kan före-
komst av protein 14-3-3 [7-9] ge stöd
för diagnosen. Denna säkerställs genom
mikroskopisk undersökning av kortikal
vävnad eller först post mortem.

Den nya varianten av CJD
På senare år har man i England upp-

märksammat yngre patienter som in-
sjuknat med symtomatologi liknande
den vid CJD. Symtomutvecklingen har
varit atypisk och EEG-förändringar av
den typ som oftast ses vid CJD har sak-
nats. Man misstänker att det kan finnas
ett samband mellan denna nya variant
av Creutzfeldt–Jacobs sjukdom 
(nvCJD) och bovin spongiform encefa-
lopati (BSE, den s k galenkosjukan).
Neuropatologiskt finns det likheter
mellan nvCJD och BSE. 

En stor epidemiologisk undersök-
ning har gjorts i England, där man kart-
lagt alla sporadiska fall under
1970–1996 av Creutzfeldt–Jakobs
sjukdom. Hela 662 fall registrerades
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Figur 3. Cerebrala cortex uppvisar
multipla vakuoler i alla laminae (översta
delen av bilden) och ökad cellularitet
(astrocytär glios) i det molekylära ytliga
skiktet. Den lägre tredjedelen av bilden
uppvisar normala fynd (vit substans).
x 46. Bilden har ställts till förfogande av
professor Arne Brun,
Universitetssjukhuset i Lund.



som sporadiska fall av CJD, men något
säkert samband med BSE har man ännu
inte kunnat säkerställa [10].

En ny teknik har utvecklats, där pro-
teasresistent prionprotein analyseras
med western blot-teknik som tros kun-
na skilja mellan CJD och nvCJD. Den-
na markör kan användas vid immunhis-
tokemisk infärgning av tonsillvävnad
och kommer eventuellt att underlätta
diagnostiken i framtiden [11].
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Viktiga differentialdiagnoser
Degenerativa demenssjukdomar
Alzheimers sjukdom
Parkinsons sjukdom
Picks sjukdom
Corticobasal degeneration
Olivopontocerebellär atrofi m fl

Cerebrovaskulära sjukdomar
Vaskulit
Aterosklerotisk hjärnkärlssjukdom

Infektioner
Bakteriella: t ex tbc, listeria, Borre-
lia, syfilis
Virus:
JC-virus (polyomagruppen)
Mässling
Subakut skleroserande panencefa-
lit
Rubella
Progressiv rubellapanencefalit
HIV/aids

Övriga
Alkoholism
Wernicke–Korsakoffs syndrom
Neurosarkoidos
Hjärntumör
Tungmetallförgiftning, t ex vismut
Pseudodemens
Depression
Progressiv multifokal encefalopati
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Se även medicinsk kommentar
i detta nummer.

Särtryck av en serie i
Läkartidningen

1996–1997
Epilepsi är en av de största grup-
perna av neurologiska sjukdo-
mar. Omkring 60 000 personer i
Sverige har aktiv epilepsi, och
man räknar med att ca 10 procent
av befolkningen någon gång får
ett epileptiskt anfall.

De senaste årens utveckling har
inneburit väsentliga förändringar i
diagnostiken och behandlingen
av epilepsi. Farmakologisk terapi
gör relativt snabbt en domineran-
de andel patienter anfallsfria, och
prognosen på längre sikt är inte
heller ogynnsam.

Förändringarna i diagnostiken
och tillkomsten av flera nya me-
del motiverar den uppdatering
som Läkartidningens serie om
epilepsi syftade till. Seriens artik-
lar har nu samlats i ett särtryck,
som utöver farmakoterapi och kir-
urgisk behandling belyser epide-
miologisk differentialdiagnostik,
utredning samt rehabilitering.
Även de särskilda problemen vid
epilepsi och graviditet analyse-
ras.

Häftet omfattar 9 artiklar på sam-
manlagt 40 sidor + omslag. Priset
är 45 kronor, vid köp av 11–50 ex
40 kronor och vid större upplagor
35 kronor/ex.
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Insändes till Läkartidningen,
Box 5603,114 86 Stockholm
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