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Olgu 

•  yaş, erkek hasta 

 

Yakı a  
• Ateş, ili ç ula ıklığı 



Öykü 

• Bir hafta önce ishal ve kusma yakı aları aşla ış. 

• Başka ir sağlık erkezi de metpamid, metranidazol 
tedavisi veril iş.  

• İki gü  so ra ishal ve kus a yakı aları kesile  hasta ı  
ateşi çık ış ateşe eşlik ede  öksürük , uru  akı tısı , 

oğaz ağrısı yok uş .  
• Ye ide  ay ı sağlık erkezi de değerle dirile  hastaya 

ilaçları a deva  et esi söyle iş ve tedavisi e 
augmentin (amoksilin-klavulonat  ekle iş.  

 



• Ateş yakı ası ı  . gü ü de davra ış ozukluğu , 
ili ç ula ıklığı geliş iş.  

• A esi i ta ıya a ış. Başka ir evde yaşadığı ı iddia 
ediyor uş . 

• Ol aya  i sa larla ke di ke di e ko uşuyor uş . 
• A lası ı  uçak kulla dığı ı söylüyor uş. 



• Ye i gelişe  yakı alarıyla hasta ye ide  
değerle diril iş ve eyi  to ografisi çekil iş. 

• Beyin tomografisinde patolojik bulgu izlenmeyen 
hasta ı  davra ış ozukluğu metpamid yan etkisi, 
ateşi dehidratasyon ateşi olarak değerle diril iş. 

• Bu yakı aları   hafta kadar süre ile eği söyle iş. 
• İlaç tedavisi kesil iş.  

 



 

• Başka ir sağlık erkezi de psikiyatri ölü ü e 
değerle diril iş ve kli ik duru u manik atak olarak 
yoru la ış. 

• Manik atak tedavisine yönelik olarak ilaç reçete 
edil iş.  

• Eve dönerken 30 – 40 sn kadar süren çenede 
kitle e , ağızda  salya gel esi, kollarda – 

a aklarda kasıl a şekli de ateşli ö eti ol ası 
üzerine 112 ile Gölcük Devlet Hastanesine 
götürül üş.   



• Gölcük Devlet Hastanesinde elektrolitleri ve kan 
şekeri or al sı ırlarda izle e  hasta ı  eyi  
to ografisi tekrarla ış.  

• Beyin tomografisi: Sulkuslar sili iş, hafif sağa şift, 
solda kitlesel lezyon ve ödem görünümü mevcuttur  

 

• Serebrovasküler olay? Kitle ? ö  ta ılarıyla kraniyal 
MR – Difüzyo  MR görü tüle esi yapıl ış ve  erişki  

öroloji tarafı da  ADEM düşü ülerek  
ara ılığıyla hasta ço uk a il servisi e yö le diril iş.  



Özgeç iş 
 

• Za a ı da  doğu , küvez öyküsü yok. 

• Bili e  hastalık yok. 
• Sürekli kulla dığı ila ı yok. 
• Ameliyat öyküsü yok. 

• Hasta eye yatışı yok. 

 



Soy-geç iş 
 

• A e :  yaş  guatr  

• Ba a :  yaş  sağ, sağlıklı 
 

• A e a a arası da akra alık var a e a a ı  dayısı ı  
torunu)  
 

• . ço uk :  yaş , kız, sağ-sağlıklı 
• . ço uk : Hasta ız 



Fizik Bakı 
• Ateş: 39° C 

• Na ız: /dk 

• Solu u  sayısı: /dk  

• Ka  ası ı:  /  /Hg  (<90 persantil) 

• Oksijen saturasyonu oda havası da  %  

• Boy: 176 cm (50-75 persantil) 

• Kilo: 57 kg (25 persantil) 

 

 



 
• Genel durumu orta, ili ç açık, kişi – yer-zaman 

oryantasyonu yok. 
• Letarjik görünümde 
• Nörolojik değerle dir esi de,  

– Bilateral ışık rekleksi doğal, pupiller izokorik nistagmus yok 
– Kas gücü bilateral alt ve üst ekstremitede 5/5 
– Kraniyal si ir uaye esi doğal  
– Derin tendon refleksleri  +/+  
– Ataksi yok  
– E se sertliği -), kerning (-), brudzinski (-) 
 

• Diğer siste leri  uaye esi de patolojik özellik yok.  
 



Laboratuvar 
Biyokimya    
• Açlık ka  şekeri :  g/dL 
• Bun :9 mg/dL 
• Üre: 19, 26 mg/dL 
• Kreatinin: 0,7 mg/dL 
• LDH : 233 IU 
• Total protein :6,5 g/dL 
• Albumin 4,5 g/dL 
• Na: 136,2 
• K: 3,5 mEq/L 
• Cl: 95 mEq/L 
• Ca: 9,1 mEq/L 
• Mg: 2,54 mEq/L 
• P: 3,3 mEq/L 
• Ürik asit : 6,7 mEq/L 

 
 

 

Hemogram 

• Beyaz küre: 8,018/mm3 

• Nötrofil :5,209/mm3 

• Hemoglobin : 13,34 gr/dl 

• Hemotokrit : 38,12 

• Trombosit sayısı: ,  /  

 

• Crp:0,08 mg/dL 

 

Ka  gazı: 
• ph: 7,402 

• Pco2: 38,6 mmHg 

• Po2:40,9 mmHg 

• cHCO3: 23,5 mMol/L 

 

 



 

  ÖN TANILAR ? 



 

• Otoimmün ensefalit 

• ADEM 

• Herpes ensefaliti 

 

Ö  ta ılarıyla hasta ço uk servisi e yatırıldı.  



• Hasta ı  daha ö e çekil iş  ola  eyi  
tomografisi ve MR – Difüzyon MR 
görüntülemeleri radyoloji bölümünce 
değerle dirildi.  

 

– Sol MCA hiperdens görü ü , difüzyo  kısıtlılığı 
infark ile uyumlu olabilir.  Vaskülit ?  

 

 

 









• Hasta ı  . kraniyal MR görüntülemesi, sol 
temporalde si yal artışı ve difüzyo  kısıtlılığı 
ol ası ede iyle ensefalit lehi e değerle dirildi. 
 

• Lomber po ksiyo  yapıldı.  
– Bos proteini: 40 mg/dl 

– Bos glikozu  g/dl eş za a lı ka  glikozu  
mg/dl) 

– Hücre görülmedi. 

 

 



 

• Hasta ı  ilk a il aşvurusu da ö eti ol ası 
nedeniyle Fenitoin 20 mg /kg yükleme dozuyla 
verildi. So rası da g/kg/gü   ida e oral fenitoin  
tedavisine geçildi.  

 



Ço uk öroloji ölü ü e da ışılarak: 
• Asiklovir  tedavisi ve  Clexan tedavisinin ilk 

dozu yapıldı . 
• Beyi  öde i izle diği içi  sodyu  değeri i  

 g/dl üzeri de tutul ası pla la dı. 
• Steroid tedavisine 30 mg /kg/gün dozunda  

aşla dı. 
 

 

 



• EEG’de sol hemisferde yavaş dalga izle di. 
Epileptik a o aliye rastla adı. 

 

• BOS ör eği de  gö derile  PCR 
incelemesinde HSV 1  pozitif sapta dı. 

 



Ensefalit 

• Ensefalit beyin parankiminin inflamasyonudur. 

• Belirgi  olarak örolojik işlev ozuklarıyla seyreder. 
• Olguları  yaklaşık % ’si de etiyolojik ede  

belirlenemez.  

• E feksiyo  ede li ya da e feksiyo  dışı ede lerle 
gelişe ilir.  

• E feksiyo  etke leri i  ede  olduğu ensefalitlerin 
büyük bir bölümünde etken virüslerdir.   

• Ço uklarda görül e sıklığı erişki lerde  daha 
fazladır.  
 



Ensefalit  

Karakteristik klinik özellikleri:  

• Ateş, aş ağrısı, ide ula tısı ve kus a ı  eşlik 
ettiği ir ö -dö e i  ardı da  örolojik soru lar 
gelişir. mental duru , davra ış ve kişilik değişikliği, 

otor ya da duyusal kusur, hareket ozuklukları, 
epileptik nöbet,  stupor ve koma) 

 

Patolojik göstergeler: 

•  Bos ulguları ve /veya eyi  görü tüle e  , EEG de 
ta ıya yardı ıdır. 



Herpes Virüs Ensefaliti 
• Herpes virüsler erişki lerde ensefalitlerin e  sık ede i, 

çocuklarda ise enterovirüslerden so ra . sık karşılaşıla  
etkendir. 

 

• Ölü le ya da kalı ı örolojik soru larla so la a olasılığı 
yüksektir.  

 

• Yıllık görül e sıklığı  ilyo da –3 olgudur.  
 
 

• Herpes virüs ensefaliti olguları ı  % ’i HSV-subtip 1 
nedenlidir.  

 

• Ye idoğa larda HSV tip 2 nedenli ensefalit olguları daha 
çoktur. 

 

• Oro-farengiyal mukoza, konjonktiva ve hasarlı deride  vü uda 
giren virüsler nöronlarda latent olarak kalır. 

 

• Tekrarlaya  e feksiyo lara ede  ol aktadır.  
 



Klinik  

• Ateş, aş ağrısı, ili ç duru u da değişiklik  
• Gör e soru ları, ko uş a ozukluğu 

• Hemiparezi, fokal motor nöbetler 

 

Daha az olarak 

• Ataksi, gör e keski liği i  azal ası, jeneralize tonik-
klonik nöbetler 

• Ko uşa a a ve koku algısı da değişiklik 

• Davra ış değişiklikleri  



Ta ı 
• Öykü ve fizik uaye e ile kli ik kuşku   
• Beyin tomografisi 

• MR görüntülemesi 

• Bos incelemesi 

• EEG 



Bos incelemesi 
• Özellikle çocuk olgularda ilk bos incelemesi normal olabilir, PCR 

incelemesi negatif saptanabilir. 

• Kli ik kuşku u  yüksek ol ası duru u da . ir ör ekle e 
yapıl alıdır.  

 

• Hü re sayısı yüksek le fosit haki iyeti elirgi , ge ellikle 
<1000/mm3) 

• Bazı olgularda ilk gü lerde os ulguları or al olabilir.  

• Protei  yüksek Nor al BOS protei i  g/dl’ i  altı dadır. Virüs 
nedenli ensefalitlerde protein düzeyleri yükselir ancak genellikle 

 g/dl’ i  altı dadır.  

• Bos glikozu or al aralıkta ola ile eği gi i azı olgularda düşük de 
izlenebilir.  

 

 



 

• Bos’da PCR ile HSV-DNA araştırılması tanı için altın 
standart olarak kabul edilmektedir. 

 

• Hastalık elirtileri i  aşla gı ı da   saat so ra- tedavi 
aşla gı ı da  ir hafta so rası a kadar alı a  ör eklerde 

pozitif saptanabilir.  

 

• Yapıla  çalış alarda PCR ile HSV DNA sapta ası %  duyarlı 
% 94 –  özgül olduğu sapta ıştır. 



 Görüntüleme yöntemleri  

 

• HSV ensefalitinde karakteristik olarak temporal lobda 
fokal hemorajik ve nekrotik lezyonlar meydana gelir. 
Bu özellik ayırı ı ta ıda ö e lidir. 

 

• Beyin tomografisinde ancak eşi i gü de patolojik 
bulgu saptanabilirken kraniyal MR görüntülemesinde 
ikinci günde patolojik bulgular saptanabilmektedir. 

 



EEG 

 

• Yapıla  ilk EEG, herpes ensefaliti olguları  %  – 
’i de a or aldir ve elirgi  lokalizasyo  gösterir.  

 

• Patognomik bir EEG bulgusu yoktur. Ancak bulgular 
ta ısaldır. 

 

• Fokal/diffüz EEG yavaşla ası, fokal keskin dalga ya da 
dikenler görülebilmektedir.  



Tedavi 

 

• Ensefalit hayatı tehdit edi i a il ir duru dur. Bu 
ede le hızlı ir şekilde etki  tedaviye aşla ası 

gerekir. 
 

• Değerle dir e ve yö eti  ge ellikle eş za a lı 
olarak yapılır.  

 

• Ampirik antimikrobiyal tedavi ve destekleyi i akı  
çocuklarda viral ensefalit tedavisinin temelini 
oluşturur. 



• Ampirik tedavi  ir patoje  ya da alter atif ta ı tespit 
edildiği de değiştirile ilir. 
 

• Destekleyi i akı ; ensefalit tedavisinde kritik bir 
husustur.  

• Başla gıçtaki destekleyi i akı : Solu u  ve 
kardiyolojik açıda  hasta ı  ko trol altı da 
tutul ası, gerekirse destek tedavisi veril esi  ve 
nöbet tedavisini içerir.  



• Ağır kli ik ulgularla seyrede  ensefalit olguları yoğu  
akı da izle elidir. 

 

• Yeniden görüntüleme, ekle e  iyileş eyi göster eye  
hastalarda düşü ülür. 

 

• Beyi  to ografisi akut değişiklikleri değerle dir ek için, MR 
görü tüle esiyse daha ayrı tılı ta ısal ve prognostik bilgi 
iste diği de kulla ılır. 

 



Ampirik tedavi 

• HSV ensefaliti yıkı ı ir e feksiyo dur.  
• Uygu  şekilde tedavi edildiği de dahi kalı ı örolojik 

soru larla iyileş e söz ko usudur.  
• Pediatrik ve yetişki  hastalarda yapıl ış çok sayıda küçük 

randomize çalış ada, HSV ensefalitinde virüs karşıtı tedavi i  
ölü  ora ı ı azalttığı ulu uştur. 

• Bu nedenle ensefalitten şüphele ildiği de da ar yoluyla 
asiklovir tedavisi i  za a  kay et ede   aşla ası 
önerilir. 

• Asiklovir dozu: 8 saatte bir  20mg /kg (iv)  

 

 



• Ampirik asiklovir tedavisi i  süresi la oratuvar so uçları a 
ağlıdır. 

 

• Bos sonucu pozitif ise, tedavi 21 gün devam etmelidir.  
 

• Tedavisi i  so u a doğru ko trol os ör eği alı arak PCR 
çalış ası yapıl alıdır.  

 

• Bos PCR i ele esi pozitif kalırsa asiklovir tedavisine devam 
edilmelidir. 



• HSV enfeksiyonu sonucu glial hü releri  ürettiği sitokin ve 
kemokinler ile eyi de aşlaya  nöroimmün ya ıt so u u da 

eyi  hasarı geliş ektedir.  
 

• Bu nedenle asiklovir tedavisine ek olarak  kortikosteroid 

tedavisi de önerilmektedir. 



Ko plikasyo ları  yö eti i  
Olası ko plikasyo lar  
 

1)Virüs nedenli ensefalitlerde birincil ya da ikincil nöbetlerin 
önlenmesi için antiepileptik ilaçları  ruti  kulla ı ı içi  yeterli 
ka ıt ulu a aktadır. 
 

2)Serebral ödem 
 

Elektrolit ozuklukları  
 

4)Kardiyovasküler ya da  solunum arresti 

 



Klinik izlem 
 

Asiklovir tedavisi i  . gü ü de yapıla  ko trol Bos 
örneklemesi sonucu: 
 

• Protein : 40,7 mg/dl 
• Glikoz  g/dl  eş za a lı ka  şekeri:   
• Hücre görülmedi.  
• Bos PCR i ele esi egatif sapta dı.  
 
• İzle i süresi e ö eti ol aya  hasta ı  kooperasyonu 

tam, oryantasyonu düzeldi. 
• A ak hala azı şeyleri hatırlaya ıyor . 
• Letarjik durumu geriledi.  

 
 



Klinik izlem 

 
• Steroid tedavisinin 2 hafta tam doz olarak devam 

et esi, so ra  hafta içi de azaltılarak kesil esi 
• Fenitoin tedavisi i  azaltılarak kesil esi 
• Kontrol EEG planlanarak, oral antiepileptik(tegretol) 

tedavi ile ta ur u edil esi pla la dı . 

 



 

 

 

                           

                                    Teşekkürler 


