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ÖZET
Herpes simpleks virüsü (HSV), endemik fokal ensefalitte en önemli etyolojik etkendir. Antiviral tedavi
verilmeyen olgularda hastal›¤›n mortalitesi %70’in üzerindedir. Bu makalede herpes ensefaliti tan›s› konulan,
beyin omurilik s›v›s›nda polimeraz zincir reaksiyonu ile HSV-DNA pozitifli¤i saptanan ve asiklovir tedavisi ile
sekelsiz iyileﬂen 32 yaﬂ›nda bir erkek olgu sunulmuﬂtur.
Anahtar Kelimeler: Herpes simpleks virüsü, Ensefalit

SUMMARY
Herpes Simplex Encephalitis: A Case Report
Herpes simplex virus (HSV) is the most important etiological agent of focal encephalitis. Mortality is more
than 70% in the patients who are not treated with antiviral drugs. In this case report a patient diagnosed as
herpes encephalitis by positive HSV-DNA in cerebrospinal fluid, and treated with acyclovir without any complication is presented.
Key Words: Encephalitis, Herpes simplex, Herpes encephalitis

Herpes simpleks virüsü (HSV), endemik fokal ensefalitte en önemli etyolojik etkendir[1]. HSV ensefaliti tanısı için; beyin omurilik sıvısı (BOS)’nda polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemiyle HSV-DNA
saptanmasının duyarlılığı %98, özgüllüğü %94-100
olduğu belirlenmiştir[2,3]. Günümüzde viral ensefalitlerin tanısında BOS’da PCR yöntemi altın standart
olmuştur[4]. Antiviral tedavi verilmeyen olgularda
hastalığın mortalitesi %70’in üzerindedir[5]. Bu makalede herpes ensefaliti tanısı konulan, BOS’da PCR
ile HSV-DNA pozitifliği saptanan ve asiklovir tedavisi ile sekelsiz iyileşen bir olgu sunulmuştur.
OLGU SUNUMU
Otuziki yaşında erkek hasta baş ağrısı, yüksek ateş
ve bulantı şikayetleri ile bir başka merkeze başvurmuş
ve üst solunum yolu infeksiyonu tanısı ile antibiyotik
reçete edilen hastanın şikayetlerinin devam etmesi ve

148

bilinç bulanıklığı nedeniyle ertesi gün aynı hastaneye
yatışı yapılmıştı. Hasta yatışı sonrasında iki kez konvülziyon geçirmişti. Bu bulgularla hastaya santral sinir
sistemi infeksiyonu ön tanısı ile ampirik olarak parenteral seftriakson + asiklovir + prednizolon başlanmıştı. Konsülte edilen hasta, aynı gün kliniğimize nakledildi. Hasta kliniğimize kabul edildiğinde 38.3°C ateşi, oryantasyon ve kooperasyon güçlüğü, ense sertliği
ve Wernicke afazisi mevcuttu. Yapılan lomber ponksiyonda BOS berraktı; direkt mikroskopide 400 lenfosit/mm3, 20 eritrosit/mm3 görüldü. Biyokimyasal incelemede 94 mg/dL protein ve 61 mg/dL glikoz (eş
zamanlı kan şekeri 90 mg/dL) tespit edildi. Acil çekilen elektroensefalografi (EEG)’de sol frontal bölgeden
sol hemisfere yayılan yavaş dalga paterni mevcuttu.
Kranial manyetik rezonans görüntüleme (MRG)’de T2
ağırlıklı kesitlerde sol inferior temporal girus, parahipokampal girus ve sol insulada, kortikal ve subkortikal
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beyaz cevher yerleşimli herpes ensefaliti ile uyumlu
olabilecek hiperintens sinyal değişiklikleri mevcuttu
(Resim 1). Hemoglobin 14.6 g/dL, lökosit 7200/
mm3 (%59 polimorfonükleer lökosit, %30 lenfosit),
trombosit 183.000/mm3 idi. BOS kültüründe üreme
olmadı. BOS’da PCR ile HSV tip 1-2 DNA’sı pozitif
bulundu. 3 x 750 mg (3 x 10 mg/kg/gün) dozunda
intravenöz (IV) asiklovir ve antiödem tedaviye devam
edilerek asiklovir tedavisi 21 güne tamamlandı. Hastanın kliniğimizde tedavi aldığı dönemde epileptik nöbeti olmadı. Tedavinin dördüncü gününde ateşi düştü, kooperasyon ve oryantasyonu beşinci günde düzeldi.
Hastanın bir yıllık uzun dönem takipleri sonucunda
herhangi bir sekel kalmadan iyileştiği gözlendi.
TARTIŞMA
Herpes simpleks ensefaliti; akut, sporadik viral ensefalitlerin en sık tanımlanan etkenidir[6]. Sağlık kayıtlarının iyi tutulduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde
bağışıklığı tam yetişkinlerde sporadik viral ensefalitlerin %20-30’u HSV’ye bağlıdır ve yıllık insidansı milyonda 2.3’tür[5,7-10]. Ülkemize ait veriler ise maalesef
bilinmemektedir. Türkçe literatürde yayınlanmış olgu
sunumları mevcuttur[11,12]. Herpetik ensefalitler diğer
ensefalitler arasında klinik tablonun ağırlığı ve %5075’lere ulaşan ölüm oranı ile birinci sırada yer alır[13].
Hastalık mevsimsel değişiklik göstermez, yaş dağılımı
bifazik olup 5-30 yaş ve 50 yaş üzeri olmak üzere iki
pik yapar. Bizim olgumuz 32 yaşındaydı[5,7-9].
Herpes ensefalitli tüm vakaların %95’inin etkeni HSV-subtip 1’dir[3,7-9]. HSV, vücuda orofaren-

Resim 1. T2 ağırlıklı kesitte sol inferior temporal girus, parahipokampal girus ve sol insulada, kortikal ve subkortikal beyaz cevher
yerleşimli hiperintens sinyal değişiklikleri.
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geal mukoza, konjunktiva ve hasarlanmış deriden
girer. HSV-1 ve HSV-2’nin primer infeksiyonları tipik olarak oral veya genital mukokütanöz infeksiyon şeklindedir ve bu virüsler nöronlarda latent
olarak kalıp rekürren infeksiyonlara neden olabilirler[8,9]. Bu virüse karşı gelişen antikorlar insanların
%90’ında bulunur ancak virüsün ensefalit yapacak
şekilde nasıl aktive olduğu anlaşılamamıştır[14].
Hastalık; halsizlik, ateş ve baş ağrısı ile iki-üç gün
süren bir prodrom ile başlar, psikotik davranış bozuklukları, epileptik nöbetler, hemipleji, konuşma bozuklukları, amnezi, stupor ve komayla giden ağır bir nörolojik tablo gelişebilir[15]. Olgumuzda, ateş, baş ağrısı ve bulantı şikayetleri ile giden bir prodrom dönemi
mevcuttu ve daha sonra gelişen epileptik nöbet ve
Wernicke afazisi ile nörolojik tablo ağırlaşmıştı.
HSV ensefaliti karakteristik olarak temporal lobda
fokal hemorajik nekroza neden olur ve bu bulgu diğer
viral ensefalitlerden ayrımda yardımcıdır[10,16]. Amigdoloid çekirdekler, hipokampus ve insulalar mutlaka
tutulur[15]. Bizim olgumuzda da kranial MRG’de T2
ağırlıklı kesitlerde sol inferior temporal girus, parahipokampal girus ve sol insulada, kortikal ve subkortikal
beyaz cevher yerleşimli herpes ensefaliti ile uyumlu
olabilecek hiperintens sinyal değişiklikleri mevcuttu ve
bu bulgular herpes ensefaliti lehine yorumlandı.
Nontravmatik bir lomber ponksiyonda birkaç tane dahi olsa eritrosit görülmesi önemlidir ve herpes
ensefaliti için önemli bir ipucu, temporal lobun hemorajik nekrozu nedeniyle BOS’da eritrosit görülmesidir[10]. Olgumuzun BOS’unda da mm3’te 400
lenfosit, 20 eritrosit saptanmıştı ve bu da herpes ensefalitini destekliyordu.
Geçtiğimiz 10 yıl içinde temporal lob biyopsisi
yapılarak ya da kültür veya histokimyasal analizlerle
HSV ensefaliti tanısı konulmaya çalışılmıştır, ancak
HSV ensefaliti tanısında duyarlılığı en yüksek noninvaziv yöntem BOS’da PCR ile HSV-DNA saptanmasıdır[2,3,17,18]. Bu yöntem herpes ensefaliti tanısında
hızla altın standart haline gelmektedir[4]. BOS’da
HSV-DNA PCR ile, hastalık belirtilerinin başlangıcından 24 saat sonrasından tedavi başlangıcından
bir hafta sonrasına kadar pozitif bulunabilir[3,19]. Yapılan iki büyük çalışmada BOS’da PCR yöntemiyle
HSV-DNA tespiti, beyin biyopsisi ile karşılaştırılmış ve
PCR yöntemiyle HSV-DNA tespitinin %98 duyarlı,
%94-100 özgül olduğu saptanmıştır[2,3]. PCR yöntemiyle HSV-DNA aranmasının tanı açısından temporal
lob biyopsisi ile yakın güçte olduğu, ancak PCR ile tanının saatler içinde konulabilmesi ve daha az invaziv
bir işlem olması nedeniyle daha avantajlı bir yöntem
olduğu belirtilmiştir[2,3]. Aynı çalışmada antiviral teda-
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vinin BOS’da PCR ile HSV-DNA saptamanın sensitivitesi ve spesifisitesi üzerinde çok az etkili olduğu saptanmıştır[3]. Bu çalışmada tedavi başlanmadan önce
alınan tüm örneklerde PCR ile HSV-DNA pozitif bulunurken; tedaviden bir hafta sonra alınan örneklerin
%98’inde; tedavi başlangıcından 8-14 gün sonra alınan örneklerin %49’unda; tedavi başlangıcından 15
gün sonra %21’inde pozitiflik saptanmıştır[3]. Bizim
olgumuzda da hastanın kliniğimize yatışı esnasında alınan BOS’unda HSV-DNA pozitif olarak saptandı.
Tedavide en etkili ajan asiklovirdir[10,20,21]. Yapılan iki çok merkezli, prospektif, randomize çalışmada
vidarabinle tedavi edilen hastalarda mortalite oranı
%50-55 iken, IV asiklovir ile tedavi edilen grupta mortalite oranı %20-30 bulunmuştur[20,21]. Altı ay içinde
asiklovir ile tedavi edilen hastaların %50-55’i, vidarabin
ile tedavi edilenlerin ise %15’inden azı normal hayatlarına dönebilmiştir[20,21]. Asiklovirin IV olarak 3 x 10
mg/kg dozunda 21 gün süreyle kullanımının herpes
ensefaliti tedavisinde en iyi seçenek olduğu pek çok yayında belirtilmiştir[22,23]. Bizim olgumuz da 3 x 10
mg/kg dozunda, 21 günlük asiklovir tedavisi ile uzun
dönem takipleri sonunda sekelsiz olarak iyileşmiştir.
Herpes ensefalitinde erken tanı ve tedavi ile mortalite ve morbiditeyi azaltmak mümkündür. Günümüzde
erken tanı yöntemleri arasında BOS’da PCR ile HSVDNA saptanması altın standart olmuştur. Bu nedenle
klinik ve laboratuvar bulguları HSV ensefaliti ile uyumlu olan olgularda BOS’da HSV-DNA aranması tanı açısından yararlı olacaktır. Asiklovir tedavide en etkili ilaçtır. Erken dönemde uygun dozda asiklovir başlanması
hastalığa ait sonuçları olumlu yönde etkileyecektir.
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