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Sunum Planı

• Herpes simpleks virusu (HSV) ensefali4
komplikasyonları
• HSV ensefali4 sonrası yineleyen ensefalit

nedenleri
• HSV ensefali4 sonrası yineleyen ensefalit

yöne4mi
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Olgu 

• A.Y 40 yaş erkek hasta
• Acil servise 2 gündür olan ateş, bilinç 

bulanıklığı, yer-zaman oryantasyonunda 
bozulma, kelime bulmakta güçlük, 
anlamsız konuşma şikayetleriyle getirildi
• Komorbiditesi yok
• Öğretmen
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• Nörolojik muayene: Uyanık, işbirliği
kuruyor, yönelimi kısıtlı
• IR+/+, pupiller izokorik
• Ense sertliği yok, duyu kusuru yok, yürüme

normal
• Konuşma tutuk, cümle içeriği anlamsız, ara

ara perseverasyon; sorulan sorulara
‘aynen’ ‘evet evet’ şeklinde yanıt veriyor
• Sistemik muayenesinde ek patolojik özellik

yok
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• Başvurusunda yapılan tetkiklerde
• Lökosit: 13 x 103/µl
• Nötrofil: 10.4 x 103/µl
• Lenfosit: 1.5 x 103/µl
• Hemoglobin: 15.7 g/dl 
• Trombosit: 207 x 103/µl
• Serum AST,  ALT,  ALP, GGT, LDH ve kreatinin

normal
• CRP 10 mg/l
• Anti-HIV negatif
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• EEG’de sol hemisfer üzerinde temporal 
bölgede belirgin ağır organizasyon
bozukluğu ve 2-3 Hz frekansında yavaş
dalgalar görüldü
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• Ensefalit ön tanısıyla lomber ponksiyon
yapıldı
• BOS'ta 35 lenfosit/µl, 11/µl nötrofil
• BOS glukozu 84 mg/dl,eş zamanlı kan glukozu : 

132 mg/dl
• BOS/kan total protein: 27/6.8 g/dl,  BOS IgG  2.5 

mg/dl,  BOS IgG indeksi 0.87 
• BOS viral menenjit multipleks PCR paneli

gönderildi
• BOS’da ARB görülmedi

• Hastaya herpes ensefaliti ön tanısıyla asiklovir
3x10 mg/kg/gün İV başlandı
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Herpes Simpleks Virusu (HSV) Ensefaliti

• HSV, gelişmiş ülkelerde sporadik infeksiyöz
ensefalitin en sık nedeni
• Mortalite tedavisiz olgularda %70, asiklovir

tedavisiyle %15-20
• Ampirik tedavi önemli
• Sağ kalan olgularda ciddi nörolojik sekel %20
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• BOS viral menenjit panelinde HSV-1 ve
Adenovirus DNA pozitif
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BOS Mul]pleks PCR Paneli
Sonuçlarının Yorumlanması

• HSV DNA için oldukça başarılı ancak diğer viruslar için
dezavantajları var

• HHV-6  DNA ikinci sıklıkta belirleniyor; ancak
immünokompetan hastaların büyük çoğunluğunda klinik
önemi yok
• Beyin dokusunda %37 oranında pozitif

• Adenovirus: Literatürde birkaç adenovirus ensefaliti olgusu var
• Genellikle çocuklarda ve bağışıklığı baskılanmışlarda tanımlanmış,

erişkinde veriler daha sınırlı
• TR kaynaklı bir yayında 2.en sık viral menenjit etkeni olarak tanımlanmış

(genellikle çocuk hastalar)
• Gerçek etken olabilir mi? Literatürde nadir etken olarak

bildiriliyor
• Kontaminasyon olabilir mi?

• İnfeksiyon sonrası uzun süre persistan kalabiliyor, testi yapan kişiden? 
• Farklı nedenlerle (HSV?) tetiklenmiş reaktivasyon olabilir mi?

• Adenovirus tonsiller ve intestinal lenfositlerde, alveol epitelinde, MSS’de
latent kalabiliyor

Green DA. Clin Infect Dis 2018;67(7):1125–8
Akkaya O. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2017;47(3):131-137

Lion T. Clin Microbiol Rev 2014; 27 (3):441–462
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• Asiklovir tedavisinin 16. gününde kontrol 
LP yapıldı; BOS'ta 12 lenfosit/µl sayıldı
• BOS viral menenjit PCR panelinde HSV-1 

DNA belirlenmedi
• Asiklovir tedavisi 21 güne tamamlanan 

hasta,  %70 oranında nörolojik  düzelmeyle 
taburcu edildi
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• Hasta 2 gün sonra acil servise baş ağrısı, saçma
anlamsız konuşma ve yönelim bozukluğuyla
başvurdu
• Nörolojik muayenesinde uyanık, işbirliği ve

yönelimi tam
• Konuşması doğal, adlandırmalarda 5/7 oranında

başarılı
• Basit ve kompleks tekrar yapabilmekteydi, ara ara

perseverasyonu var
• Ense sertliği ve meningeal irritasyon bulguları yok
• Kraniyal MR ve BT görüntülemeleri progresyon

gösteren ensefalitle uyumlu olarak değerlendirildi



Kreniyal BT’de sol temporomeziyal bölgede hemaroji
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Herpes Simpleks Virusu Ensefaliti

• %12-27 hastada yineleyen nörolojik
bulgular
• Epilepsi
• Nöropsikiyatrik sekeller: Disnomi, yeni verbal 

ve vizüel öğrenme güçlüğü… 
• Yineleyen ensefalit
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• İsveç’te 1990-2001 arası izlenmiş 236 HSV 
ensefaliti
• Taburcu olanların %87’si 9 ay içinde tekrar

hastaneye başvurmuş
• En sık epileptik atak %49
• Nöropsikiyatrik sekel %22
• 1 yıllık mortalite %14
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• Tekrar LP yapılan hastanın BOS’unda 50 
lenfosit/µl sayıldı
• BOS protein :79 mg/dl BOS IgG: 2.5 mg/dl          

IgG index: 3.06
• BOS/kan glukoz: 61/102 mg/dl
• Hastada yineleyen ensefalit düşünüldü
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Bu hastada klinik ve
laboratuvar bulgularıyla
yineleyen ensefalit nedenleri
neler olabilir? ?
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HSV Sonrası Yineleyen Ensefalit

• Sıklığı %5-26 
• Genellikle ilk 2 ay içinde
• Farklı nedenleri olabilir:
• İlk herpes ensefali4 atağının yetersiz tedavisi
• Beyin parankiminde virusun lokal reak4vasyonu

• Asiklovire dirençli bir virus klonunun
seçilmesine bağlı viral replikasyonun
yinelemesi
• İnfeksiyöz ensefali4n te4klediği otoimmün

ensefalit

Barthez-Carpentier, M.-A. Journal of Child Neurology 1995; 10(5):363–367
Yoshinori I. Clinical Infectious Diseases 2000; (30)1:185-87
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• Ayırıcı tanıya yönelik
• BOS viral menenjit paneli, 
• Otoimmün ensefalit paneli ve
• Paraneoplastik ensefalit paneli
• BOS sitolojisi yollandı
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HSV Ensefaliti Sonrası Yineleyen
Ensefalit

• HSV ensefaliti sonrası yineleyen
semptomların varlığında viral etkenler
düşünülmeli, sonuçlar elde edilene kadar
asiklovir tedavisi verilmelidir
• Bizim hastamızda da nüks şüphesiyle

birlikte asiklovir tedavisi başlanmış ve
devam edildi

Nosadini M. Developmental Medicine & Child Neurology 2017; 59(8):796–805
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• BOS viral menenjit panelinde HSV DNA 
belirlenmedi
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BOS multipleks viral menenjit
panelinde HSV DNA negatif
saptanması durumunda
asiklovir tedavisi kesilebilir
mi?

?



AGUH

HSV Ensefaliti Tanısında BOS HSV DNA 
Testi (PCR) 

• Pozitif bulunmasının duyarlılığı %98 özgüllüğü ise %94
• HSV ensefalitiyle uyumsuz kliniği olan hastalarda HSV DNA 

PCR negatif saptanırsa herpes ensefaliti olasılığı <%1
• Uyumlu klinik durumunda negatif bir PCR  sonucu olasılığı

yaklaşık %5’e düşürür
• Pozitif prediktif değeri %95 ve negatif prediktif değeri

%98 olarak gösterilmiştir
• BOS PCR duyarlılığı çalışılma zamanına göre

değişebilmektedir
• İlk 72 saatte negatif olabilir; 4-7 gün sonra pozitifleşiyor

• Rekürren olgularda BOS PCR negatif kalması da 
otoimmün süreçleri destekler
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• BOS sitolojisinde lenfosit monosit ve 
makrofajlar içeren orta derecede sellüler
hafif kanamalı sıvı
• BOS’da oligoklonal bantlar ve serumda 

BOS’dan sızmış aynı bantlar
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Daha Uzun Süreli Asiklovir Tedavisi 
Verilmesi Nüksü Önleyebilir Miydi?

• Çocuklarda yapılan çalışmalarda 2 
haftadan kısa süreli asiklovir tedavisinin 
yineleyen ensefalitle ilişkisi gösterilmiş
• Erişkinde çalışma yok

• Hastamıza her iki başvurusunda da 21 gün 
asiklovir verilmesi yetersiz tedaviye  bağlı 
yineleme olasılığını oldukça düşürmekte

Ito Y. Clin Infect Dis 2000; 30(1):185-7
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Bu Hastada Asiklovire Dirençli HSV 
Ensefaliti Düşünülebilir mi?

• 1297 viral sürüntü örneği; 924 HSV-1 virusu
hücre kültüründe üretiliyor
• Sadece 1 virusta asiklovir ve pensiklovire direnç

• Literatürde immünokompetan, asiklovir
kullanmamış hastalarda dirençli HSV 
infeksiyonu prevalansı %0.3-0.5 
• İmmünosüprese hastalardaysa asiklovir

direnci %6,5
• Asiklovire dirençli HSV ensefaliti olguları 

bildirilse de tedavi altında BOS HSV DNA 
kopya sayısında ve pleositozda artış olması 
yönleriyle bizim olgumuza benzememektedir. 

Eva C. Ann Neurol 2010; 67:830–833
Boon RJ.J Antimicrob Chemother 2000; 46:323-342

Bacon T. Antimicrob. Agents Chemother 2002; 46(9):3042–3044
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Yineleyen ensefalit kliniği 
otoimmün ensefalit olabilir 
mi? ?
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• HSV ensefaliti geçiren 14 hasta ;ortalama yaş 40
• İlk ensefalit tablosundan ortalama 39 gün 

sonra(12-51)
• 7 hastada ciddi psikiyatrik ve davranışsal bozukluk,1 

hastada blefarospazm
• Tekrarlanan BOS HSV PCR negatif
• 5 hastada MR’ da kontrast tutan yeni alanlar
• 5 hastada ilk ensefalit kliniğine görece ılımlı pleositoz
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• 14/51 HSV ensefalitinde otoimmün ensefalit (OİE) 
tanısı konulmuş 
• Yeni MSS semptomu ya da var olan sekelde kötüleşme 
• Büyük çocuklar ve yetişkinlerde  davranışsal ve 

psikiyatrik bulgular 
• OİE gelişen hastaların 3.hafta BOS incelemelerinde

• BOS PCR da HSV-1 ve HSV-2 negatif
• Hafif pleositoz (17/mm3)
• Protein konsantrasyonunda hafif artış (61 mg/dl)

• OİE’de EEG ve MR’da nonspesifik değişikliklikler
• OİE gelişen grupta, HSVE’den 4 ay sonraki takip 

MR’larda kistik lezyon ve nekroz gelişimi daha fazla 
• 9/9 (%100)’e karşılık 7/14 (%50), p=0.019
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• Herpes ensefaliti tanısından uzaklaşılan 
hasta nöroloji servisine transfer edildi
• Otoimmün ensefalit? Paraneoplastik

ensefalit? Sarkoidoz? ön tanılarıyla tetkik 
edildi
• Sarkoidoz açısından toraks BT görüntülemesi 

yapılan ve göğüs hastalıklarına da konsülte
edilen hastada sarkoidoz düşünülmedi

• Bu süreçte asiklovir 3x10 mg/kg/gün İV ve 
prednol 40 mg İV tedavisi devam edildi











AGUH

Olgu

Hastanın BOS otoimmün
ensefalit paneli nega4f olarak 
sonuçlandı
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Otoimmün ensefalit paneli
negatif olan hastada
otoimmün ensefalit
dışlanabilir mi? ?
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HSVE Sonrası Otoimmün Ensefalit

• HSV ensefaliti sonrasında nüks ensefalit
olgularının %20-30’u anti-NMDA reseptör 
ensefaliti
• Anti NMDA antikorlar yaklaşık 4-6 haftada 

üretilmekte
• Kesin tanı BOS da antikor gösterilmesiyle konuyor

• Otoimmün ensefalitten bilinen ve bilinmeyen 
pek çok antikor sorumlu tutulmakta:
• LGI1,AMPA,AMPAR,GABA-A,GABA-B,Caspr2 …
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Olası Otoimmün Ensefalit Tanısı
• Olası otoimmün ensefalit tanısı için antikor pozitifliği şartı 

yoktur.
1. Subakut başlangıçlı semptomlar(<3 ay); 

• Kısa dönem hafıza sorunları, nöbetler,limbik sistem tutulumunu 
destekleyen psikiyatrik semptomlar

2. Aşağıdakilerden en az 2 kriterin varlığı;
• Ensefaliti destekleyen MR bulguları olması
• EEG de temporal lobu içeren epileptik ya da yavaş dalga aktivitesi
• Beyin biyopsisinde inflamatuar infiltratların varlığı ve diğer tanıların 

dışlanması
• BOS pleositozu,BOS da spesifik oligoklonal bant varlığı ve/veya BOS 

IgG indeksinde artış
3. ADEM, Bickerstaff's ensefaliti gibi tanımlanmış otoimmün

sebeplerin dışlanması
4. Alternatif tanıların ekarte edilmesi

• Bu  4 kriterin tamamının eşleşmesi durumunda kesin tanı 
antikor gösterilmeksizin de konabilir. 

Graus F. Lancet Neurol 2016; 15:391
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• Hastamız;
• Yineleyen klinik semptomları
• EEG ve MR bulguları
• BOS pleositozu
• BOS da oligoklonal bant varlığı ve BOS IgG

indeksinin artması
• BOS PCR negatifliğiyle

olası otoimmün ensefalit ?
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• Otoimmün ensefalit tedavisi 
immünosüpresif tedavidir
• İlk seçenek steroid,İVİG ve plazmaferez; 2. 

seçenek ritüksimab ve siklofosfamid

• Hastamıza 21 gün boyunca asiklovir ve 40 
mg prednol tedavisi birlikte verildi
• Anomik afazi sekeliyle prednol 32 mg/gün 

ile haftada 8 mg azaltarak takip edilmek 
üzere taburcu edildi



Hastanın güncel MR görüntüleri
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Yineleyen Ensefalit Yönetimi 
Algoritması 

Nosadini M. Developmental Medicine & Child Neurology 2017; 59(8):796–805

HSE

HSE sonrası yineleyen ensefalit

Asiklovir başla

Detaylı nörolojik değerlendirme

Beyin MR

BOS

Hareket bozukluğu

Yeni nekro]k-hemorajik
lezyon varlığı

HSV DNA pozi]fliği

Anti-NMDA antikor 
pozitifliği

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Evet

Hayır

Hayır

Evet

Otoimmün
ensefalit

• İmmünosüpresif
tedavi başla

• BOS HSV DNA’sı 
negatif 
bulunursa 
asikloviri kes

HSE

• Asiklovir
tedavisine 
devam et
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HSVE Sonrasında Gelişen Otoimmün Ensefalit
Tedavisinde İmmünosüpresif Kullanımı

• Otoimmün ensefalitlerde immünosupresif
vermek viral replikasyonu endişesi 
yaratmamalıdır 
• HSV ile indüklenen an4-NMDAR ensefalit için 

immünosüpresif tedavi alan 39 hastanın 
hiçbirinde, 7 ay takipte HSVE yinelemesi ve 
viral replikasyon olmadığı bildirilmiş4r 

Nosadini M. Developmental Medicine & Child Neurology 2017; 59(8):796–805
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