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ÖZET

Herpes simpleks virüsü (HSV) akut, sporadik viral ensefalitlerin en s›k etkenidir. HSV ensefaliti, s›kl›kla
temporal ve frontal lobda fokal ödem, nekroz ve hemoraji ile seyreder. Ani bafllayan atefl ve özellikle tempo-
ral lob tutulumunu düflündüren belirtiler HSV ensefalitinin tipik klinik özellikleridir. HSV ensefalitini di¤er vi-
ral ensefalitlerden veya noninfeksiyöz tablolardan ay›rmak oldukça zordur. Tedavi edilmeyen olgularda mor-
talite yüksektir. HSV ensefalitinin erken tan›s›nda kullan›lan en duyarl› noninvaziv yöntem, beyin omurilik s›-
v›s› (BOS)’nda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile HSV-DNA’n›n gösterilmesidir. En duyarl› görüntüleme
yöntemi ise magnetik rezonans görüntüleme (MRG)’dir. Klini¤imizde 2001 y›l› içinde, BOS’da PCR ile HSV-
DNA pozitifli¤i saptanan ve karakteristik MRG bulgular› ile herpes ensefaliti tan›s› koyulan iki olgu sunularak
güncel literatür gözden geçirilmifltir. Sonuç olarak; klinik bulgular, BOS bulgular›, kranial MRG sonucunda her-
pes ensefaliti düflünülen olgularda zaman kaybetmeden BOS, HSV-DNA aranmas› için PCR incelenmesine
gönderilmeli ve asiklovir tedavisine bafllanmal›d›r. MRG ve PCR’nin birlikte kullan›m› tan› koymada oldukça
önemli katk› sa¤lamaktad›r. 

Anahtar Kelimeler: Herpes simpleks ensefaliti, Polimeraz zincir reaksiyonu, Manyetik rezonans görün-
tüleme

SUMMARY

Herpes Encephalitis: A Report of Two Cases

Herpes simplex virus (HSV) is the most common causative agent of acute, sporadic viral encephalitis.
HSV encephalitis usually proceeds with focal edema, necrosis and bleeding in the temporal and frontal lobes.
Acute fever and especially signs of temporal lobe involvement are typical clinical findings. It is difficult to dif-
ferentiate HSV encephalitis from other viral encephalitis or other noninfectious states. The mortality rate is
high in untreated patients. The most sensitive noninvasive method used in early diagnosis of HSV encephali-
tis is to demonstrate HSV-DNA in cerebrospinal fluid (CSF) by polimerase chain reaction (PCR). The most
sensitive radiological method is magnetic resonance imaging (MRI). In this study, we present two cases diag-
nosed as HSV encephalitis, in our clinic in the year 2001, with characteristic MRI findings and positive results
of HSV-DNA by PCR in CSF and the current literature has been reviewed. In conclusion, in cases suggesting
herpes encephalitis according to the clinical, CSF and cranial MRI findings, CSF must be studied for HSV-DNA
by PCR and treatment with acyclovir must be started as soon as possible. Combining MRI findings with PCR
result would strongly suggest the diagnosis. 
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Viral ensefalitler, akut ya da subakut gelişen
sendromlar olup, baş ağrısı, ateş, bilinç değişiklikle-
ri, nöbet ve fokal nörolojik bulgulara neden olabilir-
ler. Akut, sporadik viral ensefalitlerin en sık etkeni
herpes simpleks virüsü (HSV)’dür[1]. 

Hastalık genellikle birkaç saat ya da gün içinde
yerleşir. Erken tanı ve spesifik tedavi, mortalite ve
morbiditeyi önemli ölçüde azaltmaktadır. Bu neden-
le, öykü ve klinik bulgulardan yola çıkarak hızlı tanı
ve asiklovir ile erken tedavi son derece önemlidir.
Beyin omurilik sıvısı (BOS)’nda lenfositik pleositoz
ve orta derecede protein artışı gözlenebilir. Ancak
polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile HSV genomu-
nun saptanması, oldukça yüksek bir duyarlılık ve öz-
güllük ile tanıya katkıda bulunmaktadır. Elektroense-
falografi (EEG)’nin temporal lob yerleşimli bir anor-
malliği işaret edebilmesi dışında tanıya önemli bir
katkısı yoktur. Nörodiagnostik tanı yöntemlerinden
manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) ise HSV
ensefaliti tanısında kullanılan en duyarlı noninvaziv
yöntem olup, klinik bulgularla ensefalit kuşkusu
uyandıran olgularda ilk başvurulması gereken görün-
tüleme yöntemi olmalıdır. MRG ile tipik bulgular,
medial temporal lob ve inferior frontal lobda kont-
rast tutan lezyonlardır. 

Bu çalışmada, kliniğimizde 2001 yılı içinde,
BOS’da PCR ile HSV-DNA pozitifliği saptanan ve
karakteristik görüntüleme bulguları ile herpes ense-
faliti tanısı konan iki olgu sunulmuş ve güncel litera-
tür gözden geçirilmiştir. 

OLGU SUNUMLARI

Olgu 1

Şoför olarak çalışan 37 yaşındaki erkek hasta kli-
niğimize baş ağrısı ve uyuklama hali yakınmalarıyla
getirildi. Yatışının ikinci gününde 38°C’ye varan ate-
şi oldu. Başvuru tarihinden yaklaşık bir hafta önce kı-
sa süreli yer ve zaman oryantasyon kaybı (direksiyon
başındayken, bulunduğu yere nasıl geldiğini ve nere-
de olduğunu hatırlayamadığından trafik polisinden
yardım istemiş) tanımlamaktaydı. İzleyen iki gün için-
de yakınmalarının devam etmesi üzerine başvurduğu
devlet hastanesinde menenjit düşünülerek seftriakson
(1 x 2 g/gün) başlanan hasta, genel durumunun bo-
zulması ve bilincinin giderek kapanması üzerine kli-
niğimize sevk edildi. Başvuruda gözleri spontan açık
ancak bilinci bulanıktı. Ağrılı uyaranlara anlamsız sö-
zel yanıt mevcuttu. Nörolojik muayenede vücut sol
yarısında derin tendon refleksleri hipoaktifti ve sol
fasiyal paralizisi mevcuttu. Plantar cevap bilateral
fleksördü. Kas gücü sol alt ekstremitede 3/5 idi. En-
se sertliği saptanmadı. Diğer sistem muayeneleri ise

normal idi. Biyokimyasal parametreleri normal sınır-
larda, tam kan sayımında lökosit 13.000/mm3 ola-
rak bulundu. Hastanın kranial MRG’sinde supraten-
toriyal düzeyde; sağ temporal lobun tamamını tutan
ve insüler korteksten frontal loba doğru uzanım gös-
teren T2 ağırlıklı serilerde hiperintens karakterli sin-
yal değişimi, parankimde ekspansiyon ve sulkuslar-
da obliterasyon gözlenmekteydi; tanımlanan patolo-
jik sinyal, sağ frontal lob anteriorda girus rektus ve
süperiorda da singulat girusu tutmaktaydı. Tanımla-
nan tüm bu değişiklikler herpes ensefaliti yönünden
anlamlı olarak değerlendirildi (Resim 1a,1b). Yapılan
lomber ponksiyonda BOS berrak, renksiz görünüm-
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Resim 1a, 1b. Koronal ve aksiyel T2 ağırlıklı kranial
MRG’de; supratentoriyal düzeyde sağ temporal lo-
bun hemen tamamını tutan frontal loba da uzanan,
patolojik intensite artışı; sulkuslarda silinme ve pa-
rankimde ekspansiyon izlenmektedir.

a

b



de olup, hücre sayısı 146 lökosit/mm3 olarak bulun-
du; çoğunluğu lenfosit idi. Protein 200 mg/dL, gli-
koz 59 mg/dL (eş zamanlı kan glikozu 118 mg/dL)
olarak saptandı. Gram boyama ile bakteri ve
“Ehrlich-Ziehl-Neelsen (EZN)” ile aside dirençli basil
(ARB) görülmedi. PCR yöntemi ile HSV-DNA sap-
tanması için BOS örneği gönderildi. Bu bulgularla
HSV ensefaliti düşünülerek asiklovir (3 x 10 mg/kg,
IV) başlandı. Yatışının ikinci günü 40 saniye kadar
süren apneleri gelişince yoğun bakım ünitesi
(YBÜ)’nde takibe alındı. Dört gün sonra apnelerinin
gerilemesi üzerine hasta servise alındı. Bu arada
PCR ile HSV-DNA pozitif bulundu. BOS kültürlerin-
de (aerop ve mikobakteri, BACTEC yöntemi ile)
üreme saptanmadı.

Klinik izlem boyunca nörolojik bulgular gerileme-
ye başladı; tedavinin 21. gününde asiklovir kesildi.
Nörolojik incelemesinde kas gücü 4/5 idi ve fasiyal
paralizisi düzelmişti. Hastanın dört aylık poliklinik iz-
lemlerinde nörolojik bulgularında gerileme gözlendi;
günlük yaşamını rahatlıkla, yardımsız olarak sürdüre-
biliyordu.

Dört ay sonra yapılan kontrol MRG’de sağ tem-
poral lobda insüler korteksi tutan ve frontal loba uza-
nan alanda, singulat girus rektus düzeyinde ve sol in-
süler kortekste sekel kistik ensefalomalazik doku de-
ğişiklikleri saptandı. Tanımlanan görünüm postviral
demiyelinizasyon sürecine sekonder gelişme olarak
değerlendirildi. 

Olgu 2

Otuz yaşında erkek hasta, bilinç bulanıklığı, üşü-
me titreme ile yükselen 39°C’ye varan ateş yakın-
malarıyla kliniğimize başvurdu. Başvuru tarihinden
bir hafta kadar önce baş dönmesi ve gözlerinde ka-
rarma sonrasında kısa süreli bilinç kaybı gelişen has-
ta yere düştüğü için kafa travması geçirmiş. Bunun
üzerine gittiği hastanede kafa derisindeki kesik diki-
lerek eve gönderilmiş. Baş dönmesi yakınmasına bu-
lantı ve kusma yakınmaları da eklenen hasta, ailesi
tarafından fark edilen davranış değişiklikleri nedeniy-
le hastaneye başvurmuş. Çekilen MRG’de, özellikle
sağ medial temporal lobda olmak üzere yaygın (pa-
rahipokampal girus ve dorsolateral talamusta, sağ
posterior serebral arter alanında, sağ insüler kor-
tekste, sağ orta serebral arter alanında ve sağ singu-
lat girusta) hiperintens akut infarktlara bağlı ödema-
töz sinyal değişiklikleri saptanmıştı. Ayrıca yaygın
(sağ silvian fissür içinde, sağ orta kranial fossa taba-
nında bazal sulkuslar içinde interhemisferik fissür an-
terior yarısında ve kısmen suprasellar içerisinde) lep-

tomeningeal patolojik kontrast tutulumları gözlen-
mekte idi (Resim 2a,2b). Lomber ponksiyonda BOS
basıncı normal; görünümü bulanık ve renksiz; hücre
sayısı: 146 lökosit/mm3 (%95 lenfosit); protein 225
mg/dL; glikoz 69 mg/dL (eş zamanlı kan glikozu
104 mg/dL) olarak bulunmuştu. Hasta bu bulgularla
kliniğimize sevk edildi. İlk değerlendirmede uykuya
meyilli olan hastanın ense sertliği negatif olup, nöro-
lojik muayenede sol motor yanıt zayıf, solda derin
tendon refleksleri hipoaktif ve plantar cevap bilate-
ral ekstansördü. Diğer sistem muayeneleri normaldi.
Biyokimyasal parametreleri ve tam kan sayımı nor-
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Resim 2a, 2b. Koronal ve aksiyel planda alınan yağ
baskılamalı T2 ağırlıklı MRG kesitlerinde; supratento-
riyal alanda sağ temporal lob ve parahipokampal
girusu etkileyen nonhomojen hiperintens görünüm
ve ödeme bağlı sulkuslarda silinme izlenmektedir.

a

b



mal sınırlardaydı. Kliniğimizde yapılan lomber ponk-
siyonda BOS basıncı 600 mmH2O; görünüm berrak
ve renksizdi; hücre sayısı 192 lökosit/mm3 (%90
lenfosit)’tü. Protein 230 mg/dL, glikoz 75 mg/dL
(eş zamanlı kan glikozu 148 mg/dL) olarak bulundu.
Gram boyama ile bakteri ve EZN ile ARB görülme-
di. PCR yöntemi ile HSV DNA ve Mycobacterium
tuberculosis kompleks DNA’sı saptanması için BOS
örneği laboratuvara gönderildi. Radyolojik bulgula-
rın ön planda HSV ensefalitini düşündürmesi yanın-
da, leptomeningeal ve bazal tutulum saptanması ne-
deniyle tüberküloz ensefaliti dışlanamadığından anti-
viral ve antitüberküloz tedavi eş zamanlı başlandı
(asiklovir 3 x 10 mg/kg/gün, izoniazid 1 x 300 mg,
rifampisin 1 x 600 mg, pirazinamid 25 mg/kg/gün,
etambutol 25 mg/kg/gün). Yatışının ilk 24 saati
içinde solunum sıkıntısı gelişmesi ve bilincinin tama-
men kapanması üzerine entübe edilerek YBÜ’de iz-
leme alındı. Yatışının birinci haftasında PCR ile
HSV-DNA pozitif, Mycobacterium tuberculosis
kompleks DNA’sı negatif olarak saptanınca antitü-
berküloz tedavi kesilerek asiklovir tedavisi 21 güne
tamamlandı. BOS kültürlerinde (aerop ve mikobak-
teri, BACTEC yöntemi ile) üreme saptanmadı. İzlen-
diği bir aylık süre içinde genel durumu giderek kötü-
leşti ve hasta solunum depresyonu nedeniyle tedavi-
nin 30. günü kaybedildi. 

TARTIŞMA

HSV ensefaliti, sıklıkla temporal ve frontal lobda
fokal ödem, nekroz ve hemoraji ile seyreden bir in-
feksiyondur[2]. Ani başlayan ateş ve özellikle tempo-
ral lob tutulumunu düşündüren belirtiler HSV ense-
falitinin tipik klinik özellikleridir. Klinik kendini men-
tal durumda değişiklik, motor güçsüzlük, konfüzyon,
afazi, halüsinasyon, davranış bozuklukları, fokal ve-
ya jeneralize nöbetlerle gösterir[2]. Ancak, HSV en-
sefalitini diğer viral ensefalitlerden veya noninfeksi-
yöz tablolardan ayırmak oldukça zordur. Tedavi edil-
meyen olgularda mortalite yüksektir. Tedavide intra-
venöz (IV) asiklovir 30 mg/kg/gün kullanılır. Ancak
tedaviyle bile nörolojik sekel sıktır. Bu nedenle HSV
ensefaliti tanısı kesinleşene veya alternatif tanı koyu-
luncaya kadar IV asiklovir verilmesi önerilmektedir. 

HSV ensefaliti tanısında nörodiagnostik görüntü-
leme yaygın bir şekilde kullanılır. EEG’nin tanıda öz-
güllüğü düşüktür. Bilgisayarlı tomografi (BT) ise er-
ken tanıda çok duyarlı bir yöntem değildir[3]. Krani-
al BT’de erken bulgular özellikle temporal ve frontal
loblardaki unilateral hipodens lezyonlar, kitle etkisi
ve ventriküllere basıdır; ancak bu bulgular HSV en-

sefalitini düşündürmekle birlikte patognomonik de-
ğildir[2]. MRG, HSV’ye bağlı anormallikleri göster-
mede en duyarlı görüntüleme yöntemidir. Domingu-
es ve arkadaşları, fokal ensefalit düşünülen 17 has-
tayı kapsayan çalışmalarında MRG ve PCR sonuçla-
rı arasındaki uyumluluğun, BT ve EEG’ye oranla çok
daha anlamlı olduğunu saptamışlardır[3]. HSV ense-
faliti olgularında en tanısal bulgu temporal tutu-
lumdur. Bunun yanı sıra frontal lobun orbital yüzey-
lerinde limbik sistemi kısmen tutan, inferomedial
temporal lobda, insüler kortekste ve kapsula ekster-
na ve singulat girusta nekrotizan ensefalit bulguları
gözlenebilir. Bazal ganglionlar, frontal, pariyetal ve
oksipital loblar daha seyrek olarak tutulur[3].

HSV ensefalitinin erken tanısında kullanılan en
duyarlı noninvaziv yöntem BOS’da PCR ile HSV-
DNA’nın gösterilmesidir[1]. Bu hastalığın tanısında
altın standart beyin biyopsisi olsa da, işlemin yapıl-
ma güçlüğü, ülkemizde viral kültür olanaklarının kı-
sıtlı olması ve olası komplikasyonları nedeniyle ve
PCR’nin duyarlılık ve özgüllüğü kabul edilebilir dü-
zeylerde olduğundan, bu yönteme seyrek olarak baş-
vurulmaktadır. Tebas ve arkadaşlarının beyin biyop-
sisi veya intratekal antikor üretimi ile doğrulanan ol-
guları içeren 576 olguluk dünya literatür derlemesi
sonuçlarına göre PCR duyarlılığı %96, özgüllüğü ise
%99 olarak belirlenmiştir[4]. Ayrıca, PCR sonuçları-
na dayanarak yapılan izlemin herpetik olmayan ol-
guların daha kısa sürede dışlanmasını ve böylece da-
ha pratik bir yaklaşım sağladığı sonucuna varılmıştır. 

PCR negatif olguların sıklığı tam olarak bilinme-
mektir. Puchammer-Stöckl ve arkadaşlarının 799
HSV-PCR negatif ensefalitli hastayı içeren çalışma-
sında, üç hastada HSV-PCR negatif saptanmasına
rağmen klinik ve radyolojik olarak HSV ensefaliti ta-
nısı koyulmuştur[5]. Bu olgularda PCR’nin negatif
saptanmasının, BOS’un geç alınmış olmasına bağla-
nabileceği belirtilmiştir. Ayrıca HSV ensefaliti tanısı
koyulamayan 708 olguda yanlış pozitiflik saptanma-
mıştır[5]. Bu çalışmada PCR negatifliği, BOS’un geç
alınmasına bağlanmışsa da yakın zamanda yayınla-
nan üç olguluk bir seride temporal lob tutulumu olan
ve PCR negatifliği saptanan olgularda, dört ile yedi
gün sonra alınan örneklerin üçünde de PCR pozitif
saptanmıştır[6]. Sauerbrei ve arkadaşlarının BOS’da
PCR ve virüse özgü antikor tayini yöntemini kullan-
dıkları çalışmalarında, PCR yöntemiyle pozitif so-
nuçlar nörolojik semptomlardan 3-12 gün (ortalama
7.3 gün) sonra elde edilmiştir[7]. Bu sonuçlar, PCR
çalışmasının, hastalığın aktif olduğu ilk dönemde
alınmasının önemini vurgulamaktadır. İzlediğimiz
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her iki olguda da PCR kliniğin başlamasından bir
hafta sonra bakılmıştı. BOS’da HSV antikorlarının
saptanması, HSV ensefalitinin tanısında kullanılan
diğer bir yöntemdir. HSV’ye özgü immünglobulin M
(IgM) ve immünglobulin G (IgG) tipinde antikorlar
immünolojik metodlarla ölçülebilir. Ancak bu yön-
temin duyarlılığı ve özgüllüğü düşüktür. BOS’da ve
serumda antikor titre artışı gözlenebilirse de nadiren
10 günden önce elde edilebilir. Bu bulgu ancak geri-
ye dönük olarak katkı sağlar ve genellikle erken ta-
nıya yardımcı olmaz. Bunun yanı sıra antikor oluşu-
mu, PCR ile DNA’nın saptanmasına kıyasla oldukça
geç (bir çalışmada ortalama 34 gün) gerçekleştiğin-
den, uygun tedavi başlanması ve böylece komplikas-
yonların önlenmesi açısından uygulama pratikliği
sağlayamamaktadır[8]. Serolojik yöntemler [“Enzyme
Immuno Assay (EIA)” ve indirekt floreson antikor
(IFA)] yanlış pozitif IgM sonuçları ve diğer bazı anti-
korlarla çapraz reaksiyon verebilmektedir[1,7,8]. 

Kliniğimizde takip ettiğimiz tipik klinik ve MRG
bulguları olan bu iki olguda da BOS örnekleri semp-
tomların başlangıcının ilk haftasında alınıp PCR ile
HSV-DNA genomu saptanması için laboratuvara
gönderildi. BOS’dan HSV-DNA’nın ekstraksiyonu
amacıyla “Nucleospin tissue” ekstraksiyon kiti (Mac-
herey Nagel, Germany) kullanıldı. Elde edilen ekst-
raksiyon örneklerinden HSV-DNA’ya uygun primer
dizileri kullanılarak PCR gerçekleştirildi[9]. Daha son-
ra elde edilen ürünlerin HSV prob kullanılarak Dot-
Blot yöntemi ile doğruluğu saptandı[9]. Tedavisiz ol-
gularda mortalitesi yüksek olduğundan herpes ense-
faliti olduğu düşünülen olgularda (akut veya subakut
bilinç değişikliği, nörolojik muayenede fokal tutulum,
kranial MRG’de temporal lob tutulumu, BOS’da len-
fositik pleositoz...) eğer başka bir tanıya gidilemiyor-
sa PCR sonucu beklenirken asiklovir tedavisi uygu-
lanmalı; ancak klinik ve radyolojik bulgular herpes
ensefaliti ile tam olarak uyumlu değilse PCR sonucu
negatif saptanana kadar asiklovir tedavisine devam
edilmelidir[4].

Sonuç olarak; klinik bulgular, BOS bulguları, kra-
nial MRG sonucunda herpes ensefaliti düşünülen ol-
gularda zaman kaybetmeden BOS, HSV-DNA aran-
ması için PCR incelenmesine gönderilmeli ve asiklo-
vir tedavisine başlanmalıdır. Tanıda beyin biyopsisi
altın standart olmasına rağmen uygulama zorluğu
nedeniyle uygulanamamakta, MRG ve PCR’nin bir-
likte kullanımı ise tanı koymada oldukça önemli kat-
kı sağlamaktadır. 
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