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Herpes Simpleks Virüs Ensefaliti:
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ÖZET

Atefl, uykuya meyil, konuflma bozuklu¤u, kiflilik de¤iflikli¤i ve temporal bölge tutulumuna ait belirtileri
olan, manyetik rezonans görüntüleme yöntemi (MRI) ile herpes simpleks virüs ensefaliti (HSVE) tan›s› konu-
lan ve asiklovir ile baflar›l› olarak tedavi edilen bir olgu sunularak tart›fl›ld›.

AAnnaahhttaarr  KKeelliimmeelleerr  :: Herpes Simpleks Virüs Ensefaliti, Asiklovir, MRI.

SUMMARY

Herpes Simplex Virus Encephalitis: A Case Report

A case with fever, personality change, speech disorders, tendency to sleep, and signs of temporal lobe
involvement, who has been diagnosed as herpes simplex virus encephalitis (HSVE) by magnetic resonance
imaging (MRI) and succesfully treated with acyclovir, was presented and discussed.

KKeeyy  WWoorrddss  ::  Herpes Simplex Virus Encephalitis, Acyclovir, MRI.



GİRİŞ

Herpes simpleks virüs ensefaliti (HSVE), herpe-
tik infeksiyonun az rastlanan bir komplikasyonudur.
Tüm yaşlarda, her iki cinste ve tüm mevsimlerde
meydana gelebilir. Primer veya rekürrent infeksiyon
sırasında beyne ulaşan virüs, nekrotizan hemorajik
ensefalite neden olmaktadır (1). HSVE’nin klinik
semptom ve bulguları nonspesifiktir (2). Hafif klinik
şekilleri bulunmakla beraber, tedavi edilmeyen has-
talarda ölüm oranı en az %70’dir (3). Hastalığın er-
ken döneminde özgül tedavi yapılmayarak viral rep-
likasyon önlenemeyen hastalardan hayatta kalanlar-
da, ağır ve çok sayıda nörolojik sekel kaldığı bilin-
mektedir (4). Bu nedenle erken tanı önemlidir. Her-
pes simpleks virüsünün (HSV) esas olarak beyin
omurilik sıvısı (BOS) kültürünün yapılamaması, di-
ğer BOS analizlerinin erken dönemde HSVE tanısı-
nı koyduramaması, ayrıca HSV antijen ve antikorla-
rının saptanması için kullanılan testlerin yeterince
özgül ve duyarlı olmaması ve hastalığın erken döne-
minde sıklıkla negatif bulunması, HSVE tanısında
diğer yöntemleri ön plana çıkarmıştır (2,4-6).
HSVE’nin erken ve kesin tanısı beyin biyopsisi yapı-
larak HSV’nin izolasyonu ve/veya HSV antijenleri-
nin gösterilmesi ile konulabilmektedir. Ancak inva-
ziv bir girişim olması nedeniyle tanıda daha çok
elektroensefalogram (EEG), bilgisayarlı beyin to-
mografisi (BBT) ve manyetik rezonans görüntüleme
yönteminden (MRI) yararlanılmaktadır. EEG hastalı-
ğı lokalize etmede çok yararlı olup; Sintigrafi (%50)
veya BBT (%59)’den çok daha duyarlı (%81) bulun-
muştur. MRI’ın ise erken dönemde inflamasyonu
saptamada bu yöntemlerin hepsinden daha duyarlı
olduğu gösterilmiştir (3,5-7).

Biz bu makalede, hastalığın erken tanısında
önemli rolü olan MRI yöntemi ile HSVE tanısı koy-
duğumuz bir olguyu sunduk.

OLGU

Yirmi yaşında erkek hasta, iki gün önce başla-
yan ateş, başağrısı, kişilik değişikliği, konuşma bo-
zukluğu, nöbet geçirme şikayetleri ile yatırıldı. Öz ve
soy geçmişinde özellik yoktu. Fizik muayenesinde;
ateş 38°C, nabız 85/dk. ritmik, TA 120/70
mmHg idi. Nörolojik muayenesinde; uykuya meyil,
konfüzyon, sensoriyal afazi ve temporal nöbetler
mevcuttu. Işık refleksi pozitif, derin tendon refleks-
leri normal ve meninks irritasyon bulguları negatif
olarak değerlendirildi. Diğer sistem muayeneleri
normal olan hastanın laboratuvar incelemelerinde;
Lökosit 6100/mm3, Hb 13 g/dl, periferik yayma-

da; polimorfonükleer lökosit %69, lenfosit %30,
monosit %1 bulundu. Sedimentasyon hızı 19
mm/saat, kan şekeri 199 mg/dl, SGOT 32 IU/dl,
SGPT 28 IU/dl, kan üresi 42 mg/dl bulundu. Kan
elekrolitleri, diğer biyokimyasal tetkikler ve idrar
muayenesi normaldi. Akciğer grafisi ve EKG nor-
mal idi. BOS incelemesinde; basınç hafif artmış,
görünüm berrak, protein %67 mg/dl, klorür 122
mEq/l, glikoz 102 mg/dl (eş zamanlı kan glikozu
199 mg/dl), hücre sayısı 220/mm3 olarak değerlen-
dirildi. Hücrelerin %98’i lenfosit idi. BOS Gram bo-
yamasında bakteri görülmedi ve kültüründe de üre-
me olmadı.

EEG’de temporofrontal trianguler yavaş dalgalar
mevcuttu. İkinci günde çekilen BBT’de sol temporal
lob bazalinde hemorajik infarkt alanı gözleniyordu.
BBT bulgusu Resim 1’de gösterilmiştir. İkinci günde
çekilen MRI’da T1’de hipointens ve T2’de hiperin-
tens hemorajik infarkt alanları görüntülendi. MRI
sonucunda elde edilen bulgular herpetik ensefalit ile
uyumluydu. Bu olguya ait MRI bulguları Resim 2
ve Resim 3’de gösterilmiştir.

MRI ile HSVE tanısı alan hastadan, semptomlar
başladıktan 4 gün sonra alınan BOS örneğinde
HSV1 ve HSV2 antikorları negatif olarak bulundu.

Herpes simpleks ensefaliti düşünülen hastamıza
parenteral olarak asiklovir (10 mg/kg/gün) başlan-
dı. Nöbetleri nedeniyle tedaviye karbamazepin (600
mg/gün) eklendi. Tedavinin 3. gününde şuuru açı-
lan ve nöbetleri kaybolan hastanın tedavinin 7. gü-
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Resim 1. BBT’de sol temporal lob bazalinde
hemorajik infarkt alanları izlenmektedir.



nünde tüm semptomları düzeldi. Oral asiklovir teda-
visine geçilerek 10 gün daha bu şekilde tedavisine
devam edilen hasta 20. gün sonunda tam şifa ile ta-
burcu edildi.

TARTIŞMA

HSVE’nin erken semptom ve bulguları genellikle
nonspesifiktir (2,8). Daha sonra başağrısı, ateş, kişi-
lik bozuklukları, hemiparezi, görme alanı defektleri
fokal nörolojik tutulum gösteren bulgular ortaya çı-

kar. Meningeal irritasyon bulguları belirgin değildir
(1,8,9). Bizim hastamızda saptadığımız uykuya me-
yil, konuşma bozukluğu, kişilik değişikliği ve tempo-
ral bölge tutulumunu gösteren bulgular klinik olarak
HSVE’yi destekler nitelikteydi.

HSVE’de BOS muayenesi değişken olmakla be-
raber orta derecede hücre artımı ve lenfosit hakimi-
yeti vardır. Protein hafif artar, glikoz seviyeleri ge-
nellikle normaldir (1,5,8). BOS’da anti-HSV anti-
korlarının saptanması HSVE tanısını destekler. An-
cak erken dönemde negatifdir ve hastalığın geç dö-
neminde nörolojik semptomların başlamasından 1-
3 hafta sonra (ortalama 10-12 gün) pozitifleşmekte-
dir (6,8,10,11). Uren ve arkadaşlarının yapmış ol-
duğu bir çalışmada hastalığın ilk 4 gününde alınan
13 BOS örneğinin yalnızca 4’ünde anti-HSV anti-
korları pozitif iken, daha sonraki dönemde alınan
17 örneğin 15’inde anti-HSV antikorları pozitif bu-
lunmuştur (12). Van Loon ve arkadaşları ise
HSVE’li hastalardan 10. günden sonra aldıkları
BOS örneklerinin tamamında anti-HSV’yi pozitif
bulmuşlardır (13).

BOS’da herpes simpleks virüs antikorlarının ta-
yini erken tanıda yetersizdir ve özellikle etkili antivi-
ral tedavi uygulanmışsa zordur (6). Bizim olgumuzda
da anti-HSV antikorları negatifti. Bunun BOS örne-
ğinin erken dönemde (4. gün) alınmasına bağlı ola-
bileceği düşünüldü. Uygulanan anti-viral tedavinin
etkili olduğu klinik olarak gözlendiğinden test ikinci
kez tekrarlanmadı.

EEG, herpes simpleks ensefalitinin lokalizasyo-
nunu tesbit etmede oldukça yardımcıdır. Olguların
%80’den fazlasında EEG’de anormal bulgu saptanır.
En karakteristik bulgu unilateral paroksismal lateral
epileptiform değişiklikler olmasına karşın, diffüz ve-
ya fokal yavaş dalgalar, keskin dalgalar gözlenebilir
(6,8,12,14-16). Hastamızın EEG’sindeki en önemli
bulgu ise temporofrontal trianguler yavaş dalgalar
şeklindeydi. Bu bulgular HSVE olasılığını destekli-
yordu.

BBT’de, HSVE’nin lokalizasyonu saptamada
yardımcıdır. Özellikle temporal bölgede kitle, ödem,
nekroz ve hemoraji bulguları izlenebilir (1,2). Ancak
olguların çoğunda erken dönemde (3-5 güne kadar)
BBT bulguları normaldir (1,6,8,17,18). Hastamızın
BBT’sinde sol temporal lob bazalinde hemorajik in-
farkt alanları izleniyordu (Resim 1). Bu bulgu
HSVE’deki BBT değişiklikleriyle uyumlu idi.

MRI, HSVE’nin erken tanısında serolojik testler
ve BBT’den önce yararlanılabilecek bir görüntüleme
yöntemi olarak bilinmektedir. HSV selektif olarak
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Resim 2. MRI’da T1 ağırlıklı kesitlerde sol tem-
poral lobda hipointens karakterde patolojik
sinyal alanları izlenmektedir.

Resim 3. MRI’da T2 ağırlıklı kesitlerde sol tem-
poral lobda hiperintens karakterde patolojik
sinyal alanları izlenmektedir.



temporal lob ile birlikte frontal veya pariyeta0l lobu
tuttuğundan, MRI ile bu bölgelerde hiperintens
alanlar izlenmektedir. HSVE şüphelenilen ve BBT
bulguları normal olan olgularda MRI’da lezyonlar
açık şekilde gözlenebilmektedir (2,4,6,17,18). Has-
tamızın MRI’ında sol temporal lobda T1 ağırlıklı ke-
sitlerde hipointens, T2 ağırlıklı kesitlerde hiperin-
tens özellikte patolojik sinyal alanları izlenmekteydi
(Resim 2 ve 3). Bu bulgular HSVE için karakteris-
tik MRI bulgularına uygunluk gösteriyordu.

HSVE tedavisinde kabul edilen en seçkin ilaç
“asiklovir” dir. Tedaviye en iyi cevap komadan ön-
ceki erken dönemde başlandığında görülmektedir
(1,2,6,8,10,11). Hastalığın 3. gününde asiklovir te-
davisine başladığımız hastanın, kısa sürede sekelsiz
ve tam iyileşmesi, HSVE’de erken tanı ve tedavinin
önemini göstermektedir.
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