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Giriş

Sivrisinek yoluyla bulaşan, flaviviral en-
demik bir ensefalit olan Japon ensefaliti 
(JE) hâlâ Uzakdoğu’nun ve Güneydoğu 
Asya’nın bazı ülkelerinde büyük bir sağ-
lık sorunu olarak görülüyor. Çoğu JE’li 
hasta gribe benzer semptomlar, ano-
reksi, bulantı, kusma, ense sertliği, he-
miparezi, konvülsiyon ve/veya değişken 
mental durumla hastaneye başvuruyor. 
Endemik bölgelerde en fazla 15 yaşın-
dan küçük çocuklar bu hastalıktan etki-
leniyor. JE’deki en tutarlı ve karakteris-
tik MR görüntüleme bulguları, hemoraji 
olsun ya da olmasın, her iki talamusta 
da bilateral simetrik T2 hiperintansite-
ler oluyor.

Olgu raporu 

Daha önce herhangi bir sağlık sorunu 
olmayan 62 yaşında erkek hasta Rajiv 

Gandhi Devlet Genel Hastanesi, Madras 
Tıp Üniversitesi, Chennai, Hindistan’da-
ki acil servise getirildi. Zihni bulanıktı ve 
bir gündür tekrar eden yeni ortaya çık-
mış nöbet ve ateş şikayeti vardı. Muaye-
nenin ardından hasta başta huzursuzdu 
fakat sonra mahmurlaştı ve sözlü ko-
mutlara yanıt vermeyi bıraktı. Hastane-
ye girişinin ardından hiçbir nöbet veya 
ateş episodu yaşamadı. 

Hasta beyin MRG’si için Barnard Rad-
yoloji Enstitüsü’ndeki 3T MRG Merke-
zi’ne sevk edildi. Hastaneye yatışının 
ikinci gününde 3T MAGNETOM Skyra 
(Siemens Healthineers, Erlangen, Al-
manya) ile MR görüntüleme gerçekleş-
tirildi. Kurumun standart beyin protoko-
lünün A (T1a sajital, T2a aksiyel, FLAIR 
koronal, DWI, MR anjiyogram) yanı sıra, 
kontrastlı inceleme ve FAIR Q2TIPS yön-
temiyle PASL kullanılarak 3D ASL per-
füzyon gerçekleştirildi.

Difüzyon kısıtlamalı ve ASL’de artmış 
perfüzyonlu unilateral jiral ödem için 
radyolojik ayırıcı tanı şunları kapsıyor:
1. Ensefalit
2. Enfarktüs

Takip MRG’si

Empirik antibiyotiklerle, antikonvülsan-
larla ve ödeme karşı alınan tedbirlerle 
tedavinin ardından, hastanın durumu 
klinik olarak iyiye gitti ve hasta bilinçli, 
oryantasyonu yerinde ve ambülan hale 
geldi. Üç hafta sonra, takip MRG’si ger-
çekleştirildi.

Tartışma

Bu yazıda ele alınan olgu 62 yaşında 
erkek hastayla ilgili olmakla birlikte, JE 
ağırlıklı olarak çocuklarda ve genç eriş-
kinlerde görülüyor. JE’li hastalar genel-
likle başta asemptomatik oluyor. Birkaç 

1   (1A) T2a sol 
frontoparyeto-tem-
poral bölgede kayda 
değer jiral ve sol 
kaudat, putamen 
ve talamusta hipe-
rintansite olduğunu 
gösteriyor. 
(1B) T1 kontrastı 
çıkarılmış görüntü, 
beyin parenkiminde 
anormal büyüyen 
hiçbir alan olmadığı-
nı gösteriyor.
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3   ASL görüntüsü, sol frontoparyeto-tem-
poral bölgede artmış serebral kan akışı 
olduğunu gösteriyor.

Yaş Cinsiyet No. Hastane Numune Alınma tarihi Tetkik Sonuç

62 Erkek MS-5787 RGGGH Kan & BOS 29.12.2016 HSV negatif

CMV negatif

VZV belirsiz

HBSAg negatif

EBV negatif

JE serum pozitif

pozitif

Tablo 1: Seroloji raporu

2   (2A) DWI; (2B) ADC sol frontoparyeto-temporal bölgede ve sol derin gri maddede difüzyon 
kısıtlaması olduğunu gösteriyor.

2b2a
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1. Hasta bilinen bir JE-endemik bölge-
den geliyorsa

2. MAC ELISA kullanılarak serumda ve 
serebrospinal sıvıda JE-virüsüne-öz-
gü IgM’ler tespit edildiyse

3. Uygun düşen klinik ve epidemiyolo-
jik geçmişle birlikte BT veya MRG ta-
ramalarında talamik lezyonlar görü-
lüyorsa

Hastalığın doğrulanması için, hastaların 
temel kriterlerin hepsine ve üç destekle-
yici kriterden herhangi birine uyuyor ol-
ması gerekiyor [1].

Akut JE hastalarının beyinlerinde mey-
dana gelen patolojik değişiklikler ağır-
lıklı olarak bilateral talamuslarda, siyah 
maddede, bazal gangliyonda, beyin sa-
pında, serebellumda, serebral korteks-
te ve beyaz maddede olmak üzere gli-
yal nodüllerle ve keskin sınırlı nekrolitik 
odak noktalarıyla karakterize oluyor [2]. 
MR görüntüleme bulguları bu alanlar-
daki patolojik değişiklikleri yansıtıyor [3, 
4]. JE’de en tutarlı karakteristik bulgu, 
MR görüntülemede her iki talamik lez-
yonun kanamalı veya kanamasız olarak 
bilateral dahlidir [4]. JE’de unilateral lez-
yon bildirimleri son derece nadir görü-
lüyor [2, 5].

Bizim ele aldığımız olguda, ASL’de di-
füzyon kısıtlamalı T2 hiperintansitesi ve 
artmış perfüzyon gösteren, sol fronto-
paryetemporal jirusun ve sol derin gri 
maddenin (kaudat çekirdek, putamen 
ve talamus) görülüyor. 

günün ardından, tipik olarak non-spe-
sifik febril hastalık, koriza, diyare ve 
kasılmalarla hastaneye başvuruluyor. 
Hastaların durumu ilerliyor ve menin-
goensefalit ortaya çıkarsa ense sertliği, 
kaşeksi ve konvülsiyon gibi semptomlar 
görülüyor. Hasta hayatta kalırsa, iyileş-
me aşamalı olarak ve kimi zaman da ka-
lıcı nörolojik hasar semptomlarıyla ger-
çekleşiyor.

JE tanısı, temel ve destekleyici kriterle-
re dayanıyor [1]. Temel kriterlere göre, 
hastalar akut ensefalitik sendromla baş-
vurmalı. Bu da herhangi bir yaştaki kişi-
nin, yılın herhangi bir zamanında, akut 
ateş başlangıcı ve mental durumunda 
değişiklik ve/veya yeni nöbet başlangıcı 
yaşaması biçiminde tanımlanıyor. Des-
tekleyici kriterler arasında işe şunlar yer 
alıyor:
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Bunun bir enfarktüs olup olamayaca-
ğı konusuna gelince: Difüzyon kısıtla-
masıyla birlikte bu kadar büyük çap-
ta hemisferik tutuluma rağmen, hiçbir 
nörolojik defisit bulunmuyor. Ayrıca, en-
farktüste genellikle perfüzyonun azal-
ması söz konusu oluyor. Bizim olgu-
muzda ise herhangi bir nörolojik defisit 
olmadan artmış perfüzyon söz konu-
su, bu nedenle enfarktüs olma ihtimali 
daha düşük. 

Takip görüntülemesinde T2a ve FLAIR 
sekanslarında dirençli sinyal değişiklik-
leri görüldü. Bununla birlikte, ASL per-
füzyonuyla birlikte azalmış serebral kan 
akışı ve kolaylaştırılmış difüzyon göz-
lemlendi. 

Temporal lob tutulumu, herpes simp-
leks ensefalitinde (HSE) JE’den çok daha 
yaygın. Bu, JE ile HSE’nin ayırt edilmesi 

açısından bazı sorunlara yol açabiliyor. 
HSE’de görülen tipik MR görüntüleme 
bulgusu, kanama ve kontrastlılıktan ba-
ğımsız olarak mediyal temporal loblar, 
insüler korteksler ve inferolateral fron-
tal loblar gibi limbik sistemlerde bilate-
ral asimetrik T2 hiperintansitesidir. Uni-
lateral temporal lob tutulumu HSE’de 
de görülüyor, fakat tipik olarak talamus, 
bazal gangliyon ve siyah madde gibi de-

4b

5b

4   (4A) DWI; (4B) ADC sol frontoparyeto-temporal lobda ve derin gri maddede kolaylaştırılmış 
difüzyonla ADC değerlerinin normalleşmesini gösteriyor.

5   (5A) Aksiyel FLAIR görüntüsü persistan jiral ödem gösteriyor. (5B) ASL görüntüsü sol fron-
toparyeto-temporal lobda ve derin gri maddede azalmış serebral kan akışıyla perfüzyonun 
normalleştiğini gösteriyor.

4a

5a

rin gri maddede bulunmuyor. Dolayısıy-
la, ele aldığımız olguda temporal lobun, 
talamusun, siyah maddenin ve bazal 
gangliyonun eşzamanlı tutulumu bu-
nun JE olma ihtimalinin HSE’den daha 
yüksek olduğuna işaret ediyor.  

Sonuç

Unilateral talamus, kaudat çekirdek, pu-
tamen ve frontoparyeto-temporal lob 
tutulumu olan nadir bir JE olgusunu 
ele aldık. ASL perfüzyonu bu hastalarda 
hastalık aktivitesinin değerlendirilmesi 
için faydalı bir biomarker olabiliyor. Bil-
diğimiz kadarıyla, Japon ensefalitli has-
taların takibi için ASL perfüzyonu kulla-
nımına dair hiçbir rapor bulunmuyor. 

Teşekkür

Yazar, Dr. Kanmani Kiruba’ya destekleri 
için teşekkür eder.
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