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Akut nekrotizan hemorajik lökoensefalit, ender
görülen beyaz cevherin demiyelinizasyon ve fibrinoid
nekrozu ile karakterize bir hastal›¤›d›r.1 Klinik olarak,
ani ve ﬂiddetli ortaya ç›kan baﬂa¤r›s›, ateﬂ yüksekli¤i,
konfüzyon, laterji ve komaya uzanan bilinç
de¤iﬂikli¤i, hemiparazi, nöbet geçirme gibi bulgular
izlenebilmektedir.1-5 Etyolojide s›kl›kla viral ajanlar
suçlanmakta ise de patogenez fatal immunolojik
yan›t olarak tan›mlanmaktad›r.1-6 Patolojik olarak
lezyonlar fibrinoid nekroz, demiyelinizasyon ve ödem
paterni içermektedir.2,3,7 ‹ntrakranial tutulum s›kl›kla
asimetrik, periventriküler, gri cevherin korundu¤u
yayg›n beyaz cevher etkilenmesi ﬂeklindedir.5 Bu
yaz›da Ege Üniversitesi T›p Fakültesi Nöroloji
Anabilim Dal› Yo¤un Bak›m ünitesinde izlenen, akut
nekrotizan hemorajik lökoensefalit tan›l› bir olgu
ender görülmesi, beyin biyopsisi ile tan›s›n›n konmas›
ve kortikosteroid tedaviye yan›t vermesi nedeni ile
sunulmakta ve literatür eﬂli¤inde tart›ﬂ›lmaktad›r.

42 yaﬂ›nda kad›n olgu akut otitis media tan›s› ile oral
1 gr/gün Ampisilin-Sulbaktam antibiyoterapisi
almakta iken bir hafta sonra geliﬂen k›sa süreli bilinç
de¤iﬂikli¤i, konuﬂmada peltekleﬂme ve dengesizlik
yak›nmalar› nedeniyle acil servisimize baﬂvurdu.
Olgunun nörolojik bak›s›nda bilincinin aç›k oldu¤u,
konuﬂmas›n›n dizartrik olmakla birlikte yöneliminin
tam oldu¤u gözlendi. Sa¤da dismetri, disdiadokinezi
ve diz topuk testinde bozukluk saptand›. Belirgin
parezisi olmayan hastan›n Babinski refleksi bilateral
pozitif bulundu. Hasta bu bulgularla klini¤imizin
yo¤un bak›m ünitesine kabul edildi. ‹zleminin ilk 24
saatinde h›zla klinik kötüleﬂme göstererek bilinci
kapand›, a¤r›l› uyaran› solu ile lokalize etmeye
baﬂlad›. Taﬂbebek göz hareketleri ve kornea
refleksleri bilateral pozitif tespit edildi ancak kan
gazlar›n›n bozulmas› nedeniyle mekanik ventilatör
deste¤ine al›nd›. Hastaya lumbar poksiyon yap›ld› ve
aç›l›ﬂ bas›nc› normal bulundu. Beyin omurilik s›v›s›
(BOS) biyokimyasal bak›s› normal s›n›rlarda idi
(protein 23.7 mg/dl, glukoz 94 mg/dl, eﬂ zamanl›
kan glukozu 150 mg/dl,) ve BOS direkt bak›s›nda
hücre saptanmad›. Etyolojiye yönelik BOS serolojik
(CMV DNA PCR, HSV 1+2 DNA, JC virus DNA, EBV
DNA), sitolojik ve bakteriyolojik bak›s›nda etken
tespit bulunamad›. Kranial manyetik rezonans
görüntülemelerde (MRG) T1, flair, difüzyon a¤›rl›kl›
görüntülerde, bilateral, yayg›n, periventriküler
hiperintens lezyonlar saptand› (ﬁekil 1). Kontrastl›
kranial görüntülemelerde ise patolojik kontrastlaﬂma
tespit edilmedi. Yap›lan aç›k beyin biyopsisi
kesitlerinde hemoraji alanlar› ve perikapiller
lenfositik infiltrasyon tespit edilerek akut nekrotizan
hemorajik lökoensefalit tan›s› konuldu (ﬁekil 2).
Olguya 10 gün süreli uygulanan yüksek doz metil
prednizolon tedavisi (1 gr/ gün) sonras›nda klinik ve
radyolojik olarak gerileme tespit edildi. Hasta
mekanik ventilatörden ayr›larak spontan solunuma
baﬂlad›, önce a¤r›l›, daha sonra sözel uyaranla
uyand›r›lmaya baﬂland›. ‹zleminin üçüncü ay›nda sa¤
üst ekstremitede baﬂlay›p sekonder jeneralize olan
nöbet geçirdi. Valproik asit infüzyonu (20 mg/kg) ile
nöbetler kontrol alt›na al›narak idame tedavisi

Levatirasetam 1000 mg/gün olarak düzenlendi.
Nöbet kontrolü sa¤land›. EEG’de her iki
sentroparietooksipital iktal aktivite saptand›. Tedavi

alt›nda iken bir hafta sonra tekrarlanan kranial
MRG’de mevcut lezyonlarda belirgin gerileme
gözlendi (ﬁekil 3). Bu dönemdeki nörolojik bak›s›nda

ﬁekil 1. T1, diffüzyon a¤›rl›kl› kranial MRG görüntülerinde yayg›n, simetrik, bilateral, periventriküler, beyaz
cevherde hiperintens lezyonlar görülmektedir.

ﬁekil 2. Beyin biyopsisi materyalinde hemotoksilen-eozin boyama yöntemi ile tespit edilmiﬂ hemoraji
alan› ve perikapiller lenfosit infiltrasyonu görülmektedir.

ﬁekil 3. T1, diffüzyon a¤›rl›kl› kranial MRG görüntülerinde, bilateral, simetrik, periventriküler, beyaz cevherde
hiperintens lezyonlarda belirgin gerileme görülmektedir.

sözel uyaranla gözlerini açan ve gözleriyle koopere
olabilen hasta quadriparezisi nedeniyle rehabilite
edilmek üzere Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Klini¤ine nakledilerek taburcu edildi.

TARTIﬁMA
Akut nekrotizan hemorajik lökoensefalit ender
görülen santral sinir sisteminin demiyelinizasyonu ve
fibrinoid nekrozu ile karakterize bir hastal›¤›d›r.1
Hastal›k s›kl›kla yirmi, k›rk yaﬂlar›nda genç
eriﬂkinlerde
görülmektedir.
Klinik
bulgular
ço¤unlukla s›radan bir üst solunum yolu
enfeksiyonundan birkaç hafta sonraki dönemde
ortaya ç›kmaktad›r. Olgular›n bir k›sm›nda viral üst
solunum yolu enfeksiyonu öncül bulgu iken bir k›s›m
olguda ise birkaç gün süren prodrom dönem tespit
edilebilmektedir. Bunun yan› s›ra; viral pnömoniler,
Ebstein Barr Virus enfeksiyonu, Herpes Simpleks
Virüs (HSV), k›zam›k, suçiçe¤i, influenza, mikoplazma
enfeksiyonu, tüberküloz suçlanan enfeksiyon
ajanlar›d›r.1-5 Ancak ender olarak toksoid aﬂ›lamalar›
takiben görülebilmektedir.6 Patogenez esas olarak
fatal immunolojik etkilenmedir. Olgumuzda
bakteriyel üst solumun yolu enfeksiyonundan bir
hafta sonra bilinç de¤iﬂikli¤i geliﬂmiﬂ ve takip eden
günlerde belirgin nörolojik klinik kötüleﬂme tespit
edilmiﬂtir. Olgularda santral sinir sisteminin beyaz
cevherinin diffüz ve masif nekrozu semptomlara
neden olmaktad›r. Klinik bulgular; ateﬂ yüksekli¤i,
ense sertli¤i, meninks iritasyonu bulgular›, konfüzyon
ve letarji, ilerleyici motor ve duyu kay›plar›, hiperaktif
ve patolojik refleksler, çeﬂitli karakterlerde istemsiz
hareketler, nöbet geçirme gibi semptomlarla
karakterizedir. Semptomlar›n ortaya ç›k›ﬂ›ndan k›sa
bir süre sonra s›kl›kla herniasyon nedenli olmak üzere
çeﬂitli
komplikasyonlar
sonucu
olgular
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kaybedilebilmektedir. Olgumuzda belirgin bilinç
de¤iﬂikli¤i, motor güç kayb›, pozitif patolojik
refleksler, serebellar testlerde pozitiflik tespit edilmiﬂ
olup takip eden süreçte ise nöbet geçirme izlenmiﬂtir.
Hastal›k patofizyolojik olarak yayg›n demiyelinizasyon, fibrinoid nekroz ve diffüz beyin ödemi ile
karakterizedir. Mikroskopik olarak patolojik alanda

tespit edilen antijen antikor kompleksleri,
proinflamatuar sitokinlerin varl›¤› ve bir k›s›m olguda
gösterilebilmiﬂ myelin basic protein varl›¤› as›l
patogenezin fatal immun yan›t oldu¤unu
düﬂündürmektedir.2,3,7 Olgularda rutin periferik kan
biyokimyasal tetkiklerinde ›l›ml› lökositoz ve
sedimentasyon yüksekli¤i tespit edilebilir. BOS aç›l›ﬂ
bas›nc› yüksekli¤i, protein yüksekli¤i tespit
edilebilirken BOS glukoz düzeyi normal s›n›rlardad›r.
Genel olarak olgular›n BOS bak›s›nda hiçbir
enfeksiyon etkeni ya da toksin saptanamamaktad›r,
ancak klinik ortaya ç›kt›ktan haftalar sonra pleositoz
(s›kl›kla
polimorfonükleer
lökosit)
tespit
edilebilmektedir. Olgumuzun rutin biyokimyasal
bak›s›nda lökositoz (13.000/mm3) ve sedimentasyon
yüksekli¤i (40/sa) tespit edildi. BOS biyokimyasal
bak›s› normal s›n›rlarda idi, direkt bak›da pleositoz
saptanmam›ﬂ ve BOS serolojik, sitolojik ve
bakteriyolojik bak›lar›nda hiçbir etken izole
edilememiﬂtir. Radyolojik olarak kranial MRG,
BT’den daha sensitiftir. Olgularda as›l etkilenen alan
sentrum semiovaledir ve etkilenme genellikle
asimetriktir. Serebellar pedinküller ve spinal kordda
etkilenme tespit edilebilirken gri cevher, U fibrilleri
ve bazal ganglionlar korunmaktad›r.8 Radyolojik
olarak tariflenen bu alanlarda T2 a¤›rl›kl›
görüntülerde hiperintensite, difüzyon a¤›rl›kl›
görüntülerde hipo-hiperintensite ve baz› olgularda
gyral kontrast tutulumu tespit edilebilmektedir.1,5
Olgumuzun kranial görüntülemelerinde T1, flair,
difüzyon a¤›rl›kl› kesitlerde bilateral, yayg›n,
periventriküler hiperintens lezyonlar tespit edilmiﬂ,
kontrastl› kesitlerde patolojik kontrast tutulumu
tespit edilmemiﬂtir. Olgumuza uygulanan yüksek
doz steroid, antiödem tedavi sonras›nda bu patolojik
radyolojik görünümlerde belirgin gerileme
göstermiﬂtir. Olgular yüksek mortalite nedeni ile k›sa
sürede kaybedilmekte ve tan› postmortem otopsi ile
konulabilmektedir. ‹ncelenen kesitlerde diffüz
ödem, yayg›n demiyelinizasyon alanlar› ve fibrinoid
nekroz görülür. Perivenüler inflamasyon, lenfosit
infiltrasyonu, mikroglial odaklar, anjiopatik
de¤iﬂiklikler tespit edilebilmektedir. Olgumuzun
beyin biyopsisinde de hemoraji alanlar› ile
perikapiller lenfosit infiltrasyonu tespit edilmiﬂ ve

tan› patolojik olarak konmuﬂtur. Olgularda EEG’de
yüksek oranda anormal ve diffüz yavaﬂlama tespit
edilebilir.1,5 Olgumuzun takipleri s›ras›nda üçüncü
ayda sekonder jeneralize olan fokal motor nöbetler
gözlenmiﬂ ve EEG’de yayg›n bilateral anormal iktal
aktivite saptanm›ﬂt›r. Olgumuzun antiepileptik
tedavi ile nöbetleri kontrol alt›na al›nm›ﬂt›r.

görülen akut nekrotizan hemorajik lökoensefalit
olgusu olmas› nedeniyle sunulmuﬂtur. Literatürde
genellikle fatal seyretti¤i bildirilen ve oldukça ender
görülen akut nekrotizan hemorajik lökoensefalitte
erken tan› ve yüksek doz metilprednizolon
tedavisinin yaﬂam kurtar›c› olabilece¤i ak›lda
tutulmal›d›r.

Ay›r›c›
tan›lar
aras›nda;
akut
dissemine
ensefalomyelit, akut nekrotizan ensefalit, bakteriyel
menenjitler, HSV ensefaliti, toksik spongioform
ensefalopati, subakut lökoensefalit düﬂünülmelidir.1,9 Kesin tan› beyin biyopsisi ile konmaktad›r.
Olgumuzda klinik, radyolojik ve laboratuar olarak bu
tan›lar d›ﬂlanm›ﬂt›r ve tan› beyin biyopsisi ile patolojik
olarak konulmuﬂtur.

KAYNAKLAR

Hastal›¤›n patogenezinde suçlanan immunolojik
yan›t nedeni ile tedavide yüksek doz steroid ya da
ACTH kullan›lmaktad›r. Plazmaferez ya da
intravenöz immunglobulin kullan›ld›¤›n› belirten
raporlar olmas›na karﬂ›n, plazmaferez mikoplazma
pnömonisi gibi enfeksiyonlar sonras› geliﬂen
durumlarda daha efektiftir. Olgularda beyin
ödemine yönelik olarak hipertonik solüsyonlar
kullan›lmaktad›r.9,10 Olgular›n büyük ço¤unlu¤u
uygulanan immunsüpresif tedaviye ra¤men
nörolojik semptomlar geliﬂtikten sonraki ilk
haftalarda kaybedilmektedir. Hayatta kalan
olgularda multipl nörolojik defisit, nöbet geçirme,
psikiyatrik
bozukluklar,
mental
kusurlar
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görülebilmektedir. Çok az say›daki olguda tama
yak›n düzelme tan›mlanm›ﬂt›r.1,4 Taburculuk öncesi
normal uyku uyan›kl›k döngüsü olan, sözel uyaranla
gözlerini açarak çevreyi izleyebilen ve yak›nlar› ile
duygusal iletiﬂim kurabilen ancak quadriparetik olan
hastam›z›n tekrarlanan kranial görüntülemelerinde
radyolojik olarak da lezyonlarda belirgin gerileme
gösterilmiﬂtir.
Bu olgu otit media enfeksiyonunu takiben
baﬂlang›çta çok h›zl› progresyonla komaya girip
mekanik ventilatör deste¤ine al›nan ve beyin
biyopisisi ile patolojik tan› alarak daha sonra yüksek
doz metil prednizolon tedavisine yan›t veren, ender
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