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گزارش یک مورد درمان موفقیتآمیز آنسفالیت
هرپسی در سه ماهه دوم بارداری
اشرف صابر ،*1مبینا حسین فخرآبادی ،2مهوان خداپرست ،3دکتر شادی بازیار
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مربی گروه پرستاری ،دانشکده علوم پزشکی اسفراین ،اسفراین ،ایران.
دانشجوی کارشناس ارشد مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی کردستان ،سنندج ،ایران.
کارشناس ارشد پرستاری ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران.
استادیار گروه مغز و اعصاب ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ،بجنورد ،ایران.
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مقدمه :آنسفالیت هرپسی ،یک اختالل اورژانس نورولوژیک است .در این مطالعه یک مورد درمان موفقیتآمیز
آنسفالیت هرپسی اسپورادیک در خانم باردار  26هفته گزارش میشود.
معرفی بیمار :بیمار خانم باردار  30ساله با سن بارداری  26هفته بود که بهعلت کاهش سطح هوشیاری ،گیجی ،عدم
پاسخگویی به سؤاالت ،عدم شناخت اطرافیان ،تهوع و استفراغ ،سردرد دوطرفه ناحیه تمپورال و بیقراری ،در سرویس
زنان بیمارستان بنتالهدی بجنورد بستری شد .بیمار سابقهای دال بر وجود تروما ،بیماری عفونی ،بیماری مزمن عصبی،
فشارخون بارداری ،بیماری سیستمیک ،سابقه مصرف دارویی ،حساسیت دارویی و عمل جراحی نداشت .در بدو پذیرش،
عالئم حیاتی و درصد اشباع اکسیژن خون نرمال بود .بهدلیل عالئم نورولوژیک مشکوک به اکالمپسی و پروتئینوری،
سولفات منیزیم تجویز شد .پس از  8ساعت بهعلت بروز تب ،تداوم اختالل هوشیاری و تشنج تونیک-کلونیک ژنرالیزه،
 MRIمغز انجام شد که درگیری دوطرفه تمپورال و ناحیه فرونتال چپ مشهود بود .در الکتروانسفالوگرام ( )EEGامواج
 Sharpsدر فرونتال چپ مشاهده شد که با اختالل تشنج منطبق بود .آسیکلوویر وریدی بعد از بروز تشنج و تشدید
عالئم نورولوژیک تجویز شد .واکنش زنجیره پلیمراز برای تشخیص مایکوباکتریوم توبرکلوزیس کمپلکس ،ویروس هرپس
سیمپلکس  1و بروسال در مایع مغزی -نخاعی منفی گزارش شد .میزان پروتئین و لکوسیت و گلبول قرمز در آنالیز
 CSFافزایش یافته بود .کشت خون و آزمایشات سرمی تشخیص بروسلوز منفی بود .بهدلیل عدم رضایت مددجو ،تکرار
آزمایش  PCRصورت نگرفت .با توجه به نتایج تستهای آزمایشگاهی MRI ،مغز و  EEGتشخیص آنسفالیت هرپسی
مطرح گردید .بیمار بهبود یافت و بعد از  14روز از بستری ترخیص شد .نوزاد سالم در سن بارداری  39هفته بهروش
زایمان واژینال متولد شد.
نتیجهگیری :در صورت بروز عالئم نورولوژیک در زنان باردار (سردرد ،گیجی و تغییر وضعیت هوشیاری) ،مشاوره
اورژانس نورولوژیک جهت رد سایر تشخیصهای افتراقی تهدیدکننده حیات غیر از اکالمپسی نظیر آنسفالیت هرپسی،
ترومبوز سینوس وریدی و اختالالت متابولیک ضروری است .با توجه به اینکه گایدالین اختصاصی برای مدیریت درمان
آسفالیت ویروسی در بارداری وجود ندارد ،استفاده از گایدالین طراحی شده برای زنان غیرباردار در این موارد توصیه
میشود.
کلمات کلیدی :آنسفالیت ،بارداری ،هرپس سیملپکس
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مقدمه
آنسفالیت ،التهاب مغز در پاسخ به یک ویروس یا

مغزی -نخاعی جهت بررسی  DNAهرپس ویروس
است ( .)4یافتههای  MRIبه تشخیص آسفالیت
ویروسی کمک میکند ( .)24تضعیف سیستم ایمنی در
بارداری و سیتوتوکسیتی ضعیف سلولهای کشنده ذاتی
در اواخر بارداری ،دو فاکتور مستعد کننده برای
آنسفالیت ویروسی هستند .آنسفالیت ویروسی ممکن
است منجر به زایمان زودرس ،محدودیت رشد جنین و
مرگ جنین شود .گایدالین اختصاصی برای مدیریت
درمان آسفالیت ویروسی در بارداری وجود ندارد ( .)4در
این مطالعه یک مورد بروز اسپورادیک آنسفالیت هرپسی
در هفته  26بارداری گزارش میشود.

میکروارگانیسم میباشد ( .)2 ،1شایعترین علت
آنسفالیت ،ویروس هرپس سیمپلکس است .میزان بروز
آنسفالیت ویروسی  1مورد در هر  250-500هزار نفر
است .آنسفالیت هرپسی ،یکی از موارد اورژانس
نورولوژیک است؛ چراکه با تشخیص زودرس بیماری و
آغاز درمان مناسب ضدویروسی در کوتاهترین زمان،
میزان مورتالیتی و موربیدیتی بهطور قابل توجهی از بیش
از  %70به کمتر از  %30کاهش مییابد .تقریباً  %50از
بیماران مبتال ،سن بیش از  50سال ندارند ( .)3-5در
دهه  ،1920کمیسیون ماتئوسون از اولین گزارشهایی
بود که مطرح کرد ویروس هرپس سیمپلکس 1سبب
آنسفالیت در انسان میشود .اولین گزارش مورد ابتالء
اطفال به آنسفالیت هرپسی در سال  1941منتشر شد.
اولین مورد در بزرگساالن ،مردی  25ساله و دارای عالئم
سردرد ،تب ،اختالل تکلم و دیالتاسیون مردمک چپ بود
که در سال  1944گزارش شد .پیشرفت قابل توجهی در
آسیبشناسی ،تشخیص و درمان آنسفالیت هرپسی 2از
زمان گزارشهای اولیه حاصل شده است 18 .مورد بروز
آنسفالیت هرپسی اسپورادیک در بارداری از بازه زمانی
سال  1972میالدی تا به امروز گزارش شده است .موارد
اولیه بهدلیل عدم درمان دارویی مناسب و تأخیر در
تشخیص با مرگ مادر همراه بودند ( .)6-22 ،2در
مطالعات گزارش شده است اگر بین زمان شروع عالئم و
آغاز درمان بیش از  4روز فاصله باشد ،موربیدیتی و
مورتالیتی به میزان قابل توجهی افزایش مییابد (.)4
بیماران مبتال در بیشتر موارد بهعلت تغییر وضعیت
هوشیاری ،سردرد ،تب و تشنجهای اپیلپتیک مراجعه
میکنند ( .)22وضعیت فیزیولوژیکی تغییر یافته زنان در
طول بارداری ،آنها را در معرض خطر ابتالء به چندین
اختالل عصبی بالقوه تهدیدآمیز حیات قرار میدهد (.)23
با توجه به اینکه زنان در دوران بارداری و بعد از زایمان
مستعد ابتالء به بیماریهای ویروسی هستند ،آنسفالیت
ویروسی در افراد دارای عالئم نورولوژیک باید بهعنوان
Herpes Simplex Virus
Herpes Simplex Virus Encephalitis

معرفی بیمار
بیمار خانم باردار  30ساله ،با سن حاملگی  26هفته بود
که در بهمن ماه  1396بهعلت عالئم نورولوژیک مشکوک
به پرهاکالمپسی و با مقیاس هوشیاری گالسکو15/15 3
در سرویس زنان و زایمان بیمارستان بنتالهدی شهر
بجنورد در ساعت  23:30دقیقه بستری شد .عالئم
شامل :کاهش سطح هوشیاری ،گیجی ،عدم پاسخگویی
به سؤاالت ،عدم شناخت اطرافیان ،تهوع و استفراغ،
سردرد در دو طرف ناحیه تمپورال ،مقاومت بیمار در
انجام معاینات ،رفتارهای مهارگسیخته و بیقراری شدید
بود .در بدو ورود ،عالئم حیاتی پایدار (فشارخون:
 110/70میلیمتر جیوه ،نبض 97 :در دقیقه ،درجه
حرارت 37/3 :درجه سانتیگراد ،تنفس 16 :در دقیقه) و
درصد اشباع اکسیژن خون نرمال ( )%97بود .بیمار به
صدا واکنش نشان میداد ،اما ارتباط کالمی برقرار نمی-
کرد .بهدلیل عدم پاسخگویی به سؤاالت ،شرح حال بیمار
از همسر ایشان گرفته شد .همراه بیمار سابقهای دال بر
وجود تروما ،بیماری عفونی ،بیماری مزمن عصبی،
فشارخون بارداری ،بیماری سیستمیک ،سابقه مصرف
دارویی ،حساسیت دارویی و عمل جراحی را ذکر
نمی کرد .بیمار معتاد به شیره تریاک بوده و سابقه  1بار
زایمان طبیعی  9سال قبل بدون سابقه بیماری و بستری
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تشخیص افتراقی رد شود .روش استاندارد طالیی برای
تشخیص آنسفالیت ویروسی ،واکنش زنجیره پلیمراز مایع

 اشرف صابر و همكاران

بهدلیل مشکالت طبی داشت .به اظهار همسر بیمار،
مددجو از  2روز قبل تهوع و استفراغ و سردرد داشته که

انفوزیون وریدی در ساعت) بعد از  48ساعت بهدلیل رد
تشخیص پرهاکالمپسی قطع شد .معاینه اعصاب

از ساعت  18روز بستری دچار کاهش هوشیاری ،گیجی
و عدم شناخت اطرافیان شده است .جنین وی دارای
ضربان قلب نرمال بوده و بیمار خونریزی واژینال ،انقباض
و آبریزش نداشت .حرکات جنین نرمال بود .جهت رد
پرهاکالمپسی آزمایشات کلیوی ،کبدی ،شمارش کامل
سلولهای خونی و پالکت انجام شد که تمام آزمایشات
نرمال بودند .نمونه ادرار از نظر پروتئینوری ،مثبت ()1+
بود .به دلیل میدریاز بودن مردمکها و شک به سندرم
محرومیت از تریاک ،یک نوبت مورفین عضالنی با دوز 5
میلیگرم تزریق شد .سولفات منیزیم به میزان  4گرم
دوز اولیه و سپس  2گرم در ساعت بهصورت وریدی
شروع شد .بهدنبال عدم بهبودی بیمار و رفتارهای
مهارگسیخته و بیقراری شدید ،مشاوره اعصاب و روان
درخواست و با دستور ایشان آمپول هالوپریدول 5
میلیگرم عضالنی و آمپول بیپریدن  5میلیگرم عضالنی
و قرص االنزاپین  2/5میلیگرم خوراکی تجویز شد.
بهدلیل کاهش پیشرونده  )8/15( GCSو عالئم
نورولوژیک شدید  8ساعت بعد از بستری شامل سردرد
شدید در دو طرف ناحیه تمپورال ،هذیانگویی ،کاهش
هوشیاری ،رفتارهای مهارگسیخته ،حالت تهوع و
استفراغهای مکرر ،کماشتهایی ،یک نوبت تشنج تونیک
کلونیک ژنرالیزه در بخش زنان ،سفتی مختصر گردن،
سرفه و تب  39درجه بعد از معاینه متخصص مغز و
اعصاب و انجام تصویربرداری با تشدید مغناتیسی مغز،1
بیمار به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شد .با توجه به
تشخیص احتمالی آنسفالیت هرپسی قبل از آماده شدن
جواب آزمایشات و  ،MRIبالفاصله جهت قطع تب،
استامینوفن وریدی به میزان یک گرم تجویز و درمان
ضدویروسی با آسیکلوویر وریدی به میزان  10میلیگرم
بر کیلوگرم  3بار در روز شروع شد که بعد از تشخیص
قطعی بهمدت  14روز ادامه یافت .همزمان با شروع
درمان ضدویروسی ،درمان ضدباکتریایی با سفتریاکسون
 1گرم  2بار در روز جهت حذف علل میکروبی احتمالی
تجویز شد .دوز نگهدارنده سولفات منیزیم ( 2گرم

دوازدهگانه نرمال گزارش شد .عالئم حیاتی بیمار به غیر
از درجه حرارت نرمال بود .در تصویربرداری  MRIانجام
شده ،هایپراینتنسیتی دوطرفه تمپورال و ناحیه فرونتال
چپ مشهود بوده و در الکتروانسفالوگرام ،2امواج
 Sharpsدر فرونتال چپ مشاهده شد که با اختالل
تشنج منطبق بود .اینتنسیتی بافت مغز به سه درجه
(هیپو ،ایزو و هیپراینتنس) نسبت به ماده خاکستری مغز
نرمال تقسیمبندی میگردد .در نمونه مایع مغزی -نخایی
مایع مغزی -نخایی ،3پروتئین  116میلیگرم بر
دسیلیتر و قند  35میلیگرم بر دسیلیتر ،تعداد گلبول
سفید  260×106بر لیتر (لنفوسیت= ،)100تعداد گلبول
قرمز  50×106بر لیتر ،مایع مغزی -نخایی از نظر باکتری
و واکنش زنجیره پلیمراز 4نیز از نظر مایکوباکتریوم
توبرکلوزیس کمپلکس ،ویروس هرپس سیمپلکس  1و
 wright ،2و ( 2ME wrightتست تشخیصی
بروسلوز) منفی گزارش شد .کشت خون و آزمایشات
سرمی تشخیص بروسلوز (-2مرکاپتومتانول و تست
آگلوتیناسیون رایت) منفی بود .بهدلیل عدم رضایت
مددجو ،تکرار آزمایش  CSFصورت نگرفت .در شمارش
کامل سلولهای خونی سریال ( )CBCآنمی و کاهش
پیشرونده هموگلوبین از  8-11/8گرم بر دسیلیتر
گزارش شد که علت قابل توجیهی در بررسیهای سرمی
نداشت .آزمایشات پرهاکالمپسی و سایر آزمایشات خونی
نرمال بودند .در نمونه ادرار تصادفی و  24ساعته،
پروتئینوری مشهود بود .در بررسی الکترولیتها شامل:
سدیم ،پتاسیم ،کلسیم و منیزیم ،هیپوکالمی کشف شد.
سطح منیزیم ،کلسیم و سدیم نرمال بود .کاهش سطح
پتاسیم خون (هایپوکالمی) به  2/8میلیمول بر لیتر
( 3/5-5/3میلیمول بر لیتر) با تجویز مایعات و پتاسیم
کلراید اصالح شد .مانیتورینگ ضربان قلب جنین و
سونوگرافیهای سریال جهت بررسی وضعیت رشد و
سالمت جنین طبیعی بود .در نهایت با توجه به مجموعه
عالئم و نشانههای بیماری (افزایش پروتئین ،گلبول قرمز
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مغز و  )EEGو رد تشخیصهای افتراقی ،برای وی
تشخیص آنسفالیت هرپسی داده شد .جهت پیشگیری از
تشنج مجدد ،داروهای ضدصرع شامل فنیتوئین و
لووتیراستام تا زمان ترخیص تجویز شد .جهت درمان
آنمی ،قرص فولیکاسید به میزان  1عدد روزانه و فروس
سولفات ( 1عدد هر  8ساعت با توجه به آنمی نرموکروم
نورموسیتیک) تجویز شد .جهت پیشگیری از بروز سندرم
محرومیت از تریاک در بیمار ،مورفین به میزان 5
میلیگرم  2بار در روز تا زمان بهبود عالئم بالینی تجویز
شد .عالئم پس از گذشت  11روز از بستری بهبود یافت
و هوشیاری بیمار نرمال بود PCR .مایع مغزی -نخاعی
در روز  11بستری جهت بررسی ویروس هرپس
سیمپلکس  1و  2منفی بود .مددجو با حال عمومی
خوب و بدون مشکل از نظر مامایی بعد از  14روز از
بستری ترخیص شد و تا زمان زایمان مشکلی نداشت.
مادر باردار در سن بارداری  39هفته بدون مشکل
بهروش واژینال زایمان کرد و حاصل زایمان نوزاد سالم با
وزن  3100گرم بود .جهت رعایت مسائل اخالقی،
رضایت آگاهانه از بیمار جهت نشر مقاله بدون ذکر نام و
مشخصات بیمار در جهت گسترش علم اخذ گردید.

پلئوسیتوزیس با غلبه بر لنفوسیت ،یافتههای غیرطبیعی
در  MRIمغز و  EEGمیباشد ( .)2به افزایش تعداد
سلولها در مایع مغزی -نخایی پلئوسیتوزیس میگویند.
مورد گزارش شده مطالعه حاضر 2 ،روز قبل از پذیرش
تهوع و استفراغ و سردرد داشته که با تشدید عالئم از روز
دوم و بروز کاهش هوشیاری ،گیجی و عدم شناخت
اطرافیان ،عدم پاسخگویی به سؤاالت ،تهوع و استفراغ،
سردرد دوطرفه ناحیه تمپورال ،مقاومت بیمار در انجام
معاینات ،رفتارهای مهارگسیخته و بیقراری شدید ،در
سرویس اورژانس زنان و زایمان بیمارستان بنتالهدی
بجنورد بستری شد .بهدلیل کاهش پیشرونده GCS
( )8/15و عالئم نورولوژیک شدید 8 ،ساعت بعد از
بستری شامل :سردرد شدید در دو طرف ناحیه تمپورال،
هذیانگویی ،کاهش سطح هوشیاری ،حالت تهوع و
استفراغهای مکرر ،کماشتهایی ،یک نوبت تشنج تونیک
کلونیک ژنرالیزه در بخش زنان ،سفتی مختصر گردن،
سرفه و تب  39درجه ،بیمار به بخش مراقبتهای ویژه
منتقل شد.
وقتی زن باردار با سردرد ،تغییر وضعیت هوشیاری یا
تغییر رفتار و یا تشنج اخیر مراجعه میکند ،بررسی
اورژانسی و فوری بهمنظور شناسایی تشخیصها و
بیماریهای رایج و شایع نظیر پرهاکالمپسی شدید،
اکالمپسی ،ترومبوز سینوس وریدی ،اختالالت متابولیک
و آنسفالیت ویروسی باید صورت گیرد؛ چراکه آنسفالیت
ویروسی در صورت تأخیر در شروع درمان ،تهدیدکننده
حیات است .آنسفالیت هرپسی بهطور شایع پیشرفت
میکند و با ادم موضعی ،نکروز و خونریزی در لب
تمپورال و فرونتال مشخص میشود .در زنان باردار مبتال
که تشنج بارز شده ،حداقل دوز از داروهای ضدصرع
بهخصوص در داروهای تراتوژن جهت پیشگیری از بروز
مجدد و کنترل تشنج توصیه میشود؛ چراکه در طی
تشنج تونیک -کلونیک خطرات جنینی وجود دارد .در
حال حاضر شواهدی وجود ندارد که جهت پیشگیری
اولیه در آنسفالیت ویروسی توصیه شود ،حتی شواهدی
جهت پیشگیری ثانویه وجود ندارد ( .)21در بیمارانی که

بحث
ویروس هرپس سیمپلکس ،شایعترین علت تکگیر
آنسفالیت ویروسی است ( .)25نواحی درگیر مغز در
آنسفالیت هرپسی ،لوب تمپورال و در موارد شدید ،نواحی
فرونتال و لیمبیک است که عفونت لیتیک همراه با نکروز
نورونها ،تخریب بافتی و اجسام انکلوزیونی ایجاد میکند.
بعد از فروکش مرحله حاد ،ضایعاتی در بیماران ایجاد
میشود که میتواند منجر به نقصهای عصبی ،تشنج و
اختالالت عصبی روانشناختی گردد .تغییرات شخصیتی
و رفتاری در  %40-60موارد آنسفالیت هرپسی مشاهده
میشود ( .)1کلید تشخیص و درمان زودرس آنسفالیت
هرپسی ،آشنایی با عالئم و نشانههای آنسفالیت شامل:
تغییر وضعیت شماری (به مدت بیشتر یا مساوی 24
ساعت) است که با شواهد التهاب پارانشیم مغز همراه
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و لکوسیت با غلبه بر لنفوسیت در  CSFو یافتههای
تشخیصی تیپیک آنسفالیت هرپسی در بررسی MRI

میباشد .یافتههای حمایتکننده از التهاب مغز شامل:
تب ،تشنج اخیر ،عالئم موضعی نورولوژیک اخیر،

 اشرف صابر و همكاران

تشنج بروز کرده است ،اما تشنج پایدار وجود نداشته
است ،تشنج مجدد ممکن است حداقل در طول مدت

جهت تشخیص و رد آنسفالوپاتی انجام گیرد .گزارش
شده است که  EEGدر مرحله حاد آنسفالیت حساستر

بیماری تکرار شود .بنابراین بعد از اولین تشنج ،جهت
پیشگیری ثانویه با یکی از داروهای ضدتشنج نظیر
لووتیراستام ،والپروات سدیم توصیه میشود ( .)2در بیمار
گزارش حاضر تشنج با یک دوز وریدی دیازپام کنترل
شد .جهت پیشگیری از بروز مجدد تشنج ،فنیتوئین و
لووتیراستام به درمان دارویی افزوده شد .بهدلیل شک
بالینی به پرهاکالمپسی ،سولفات منیزیم  4گرم دوز اولیه
و سپس  2گرم در هر ساعت وریدی جهت دوز
نگهدارنده ادامه یافت .بعد از  48ساعت از شروع دارو و
رد اکالمپسی ،سولفات منیزیم قطع شد.
آنسفالیت از آنسفالوپاتی باید افتراق داده شود .اختالل
جهتیابی ،گیجی ،تغییرات رفتاری و ذهنی در زمینه
آنسفالوپاتی نیز بروز میکند .عالئم و نشانههای آنسفالیت
هرپسی در عرض چند روز پیشرفت میکندMRI .
تقریباً در تمام بیماران مبتال غیرطبیعی بوده است .یافته-
های غیرطبیعی در  ،MRIنواحی هیپراینتنس غیرقرینه
در تصاویر مبتنی بر  T2در لب تمپورال ،فرونتال و
کورتکس اینسوالر است ( .)2بررسیهای نورولوژیک
جهت رد آبسه و تومورهای داخل جمجمه معموالً با
تصویربرداری کرانیال با یک سی تی اسکن یا MRI
شروع میشود ،MRI .روش تصویربرداری منتخب در
موارد آنسفالیت ویروسی است .سی تی اسکن در صورت
عدم دسترسی به  MRIتوصیه میشود .سی تی اسکن
ممکن است در آنسفالیت هرپسی خصوصاً در مراحل
اولیه بیماری نرمال باشد که نواحی هیپودنس در یک یا
هر دو لب تمپورال وجود دارد MRI .در مراحل اولیه
بیماری حساس است ،اگرچه بهندرت ممکن است در این
موارد نرمال باشد .در  ،MRIهیپراینتنسیتی و آسیب و
درگیری در لب تمپورال و فرونتال خلفی ،نشاندهنده
آنسفالیت است ( .)22در مورد گزارش حاضر در
تصویربرداری  MRIانجام شده ،هایپراینتنسیتی دوطرفه
تمپورال و ناحیه فرونتال چپ مشهود بوده و در
الکتروانسفالوگرام ( )EEGامواج  Sharpدر فرونتال
چپ مشاهده شده که با اختالل تشنج منطبق بوده است.
 EEGباید در تمام موارد شک به آنسفالیت ویروسی

است که اختالالتی نظیر امواج  sharpدورهای یک یا
دوطرفه مشاهده در آن میشود .اختالالت  EEGکانونی
یا لترالیزه شده بهطور خاص نشاندهنده آنسفالیت
هرپسی است ،اگرچه گزارش شده است که ویژگی
 EEGکمتر از تصویربرداری اختصاصی است (.)24
 CSFباید در تمام موارد دارای عالئم نورولوژیک
مشکوک گرفته شود ،اگرچه  %5بیماران مبتال CSF
نرمال دارند .گلبول قرمز ممکن است در مایع مغزی -
نخاعی بیماران مبتال به آنسفالیت هرپسی مشاهده شود
( .)22افزایش تعداد سلولهای لنفوسیت ،افزایش میزان
پروتئین در بیماران مبتال در اکثر موارد رؤیت میشود،
اما سطح گلوگز مایع مغزی -نخایی نرمال است .کاهش
گلوگز در  CSFدر بیماران مبتال نادر است ،در صورت
گزارش کاهش گلوگز باید سل رد شود ( .)25توصیه می-
شود رادیوگرافی قفسه سینه در موارد شک به سل انجام
شود .آزمایشات بیوشیمیایی جهت رد اختالالت
متابولیک انجام گیرد ( .)22در مورد بیمار حاضر،
آنسفالیت در اواخر سه ماهه دوم بارز شده بود و
آزمایشات درخواستی جهت بررسی پرهاکالمپسی و
بیماریهای متابولیک و آنسفالوپاتی (آزمایشات عملکرد
کلیه ،کبد ،شمارش کامل سلولهای خونی و پالکت،
بررسی هیپوگلیسمی و میزان کلسیم و منیزیم سرم)
نرمال بود .با توجه به افزایش پروتئین ،افزایش سطح
لکوسیت با غلبه بر لنفوسیت ،وجود گلبول قرمز در
 CSFو نتایج منفی کشت و آزمایشات جهت بررسی
سل ،تب مالت ،هرپس سیمپلکس و واریسال در مایع
مغزی -نخاعی ( ،)CSFنتایج منفی کشت خون و ادرار،
تشخیص احتمالی آنسفالیت هرپسی مطرح شد .سطح
پتاسیم بهدلیل تهوع و استفراغ مکرر کاهش پیدا کرده
بود که با تجویز مایعات و پتاسیم کلراید اصالح شد .در
مطالعه حاضر واکنش زنجیره پلیمراز  CSFجهت
تشخیص  DNAویروس هرپس سیمپلکس نوع  1و 2
در روز دوم بستری ( 4روز بعد از آغاز عالئم) منفی بود.
ویژگی واکنش زنجیره پلیمراز  CSFجهت تشخیص
 DNAویروس هرپس سیمپلکس  %95است .بیشترین
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مغزی -نخاعی ممکن است مواردی از منفی کاذب را
داشته باشد ،اما در بیمارانی که به درمان ضد هرپسی
پاسخ میدهند و روزبهروز بهتر میشوند ،نیاز به تکرار
مجدد  PCR CSFنیست .پاسخ سریع به آسیکلوویر،
تشخیص آنسفالیت هرپسی را تأیید میکند ( .)3اگر
تشخیص با  PCRمایع مغزی نخایی قطعی شود یا
شاخصهای بالینی آنسفالیت هرپسی در  MRIمغز
رؤیت شود ،درمان ضد ویروسی باید شروع شود (.)22
آسیکلوویر داخل وریدی به میزان  10میلیگرم بر
کیلوگرم  3بار در روز به مدت  14-21روز باید هرچه
سریعتر باید آغاز شود .بررسیهای تشخیصی آغازین
نباید شروع درمان مناسب را به تعویق بیاندازد.
آنسفالوپاتی باکتریایی اغلب عالئم آنسفالیت هرپسی را
تقلید میکند ،بنابراین افزودن درمان تجربی آنتیبیوتیک
وسیعالطیف تا زمانی که عفونتهای باکتریایی رد شود،
باید تجویز شود ( .)2در بیمار گزارش حاضر ،بعد از بروز
تشنج تونیک  -کلونیک ژنرالیزه و تشدید عالئم
نورولوژیک  8ساعت بعد از پذیرش ،قبل از دریافت جواب
آزمایشات با تشخیص احتمالی آنسفالیت هرپسی ،درمان
ضد ویروسی آسیکلوویر  750میلیگرم  3بار در روز برای
 14روز شروع شد که سبب بهبود عالئم نورولوژیک و
وضعیت هوشیار مددجو در ویزیتهای مکرر شد.
همزمان با درمان ضد ویروسی ،درمان ضد میکروبی با
سفتریاکسون  1گرم  2بار در روز آغاز گردید .طی دوره
درمان باید عملکرد کلیه پایش شود ،زیرا اختالل عملکرد
کلیه ممکن است رخ دهد ( .)22در بیمار گزارش حاضر،
عملکرد کلیه در طی دوره درمان بهطور مکرر و روزانه با
اندازهگیری اوره و کراتینین پایش شد .با توجه به افزایش
کراتینین سرم بهصورت تدریجی و رسیدن سطح آن به
 1/4میلیگرم بر دسیلیتر ،تعداد دفعات تجویز دارو
آسیکلوویر  7روز بعد از آغاز به  2بار در روز کاهش یافت
که با کاهش پیشرونده سطح کراتینین همراه بود .برخی
محققین  PCRمایع مغزی نخاعی را در روز آخر بستری
جهت تشخیص موارد پابرجا تکرار میکنند ،اما بر اساس
شواهد علمی موجود ،این کار ضروری نیست ( .)2در

غیرقابل توجیح هموگلوبین در طی بررسیهای سریال
روزانه و ابتالء به آنمی کشف شد که با تجویز  3قرص
آهن در روز همراه با تجویز یک عدد قرص اسیدفولیک
در روز درمان شد .در مطالعه زکی و همکاران ()2008
پاراویروس و ویروس هرپس سیمپلکس ،با آنمی غیرقابل
توجیه در بارداری ارتباط مثبت داشتند ( .)27در مطالعه
حاضر با بهبود وضعیت هوشیاری و نورولوژیک مددجو و
برطرف شدن کل عالئم بعد از  14روز ،آسیکلوویر قطع و
مددجو با حال عمومی خوب ترخیص شد .بعد از
ترخیص ،ویزیت هفتهای مددجو و تکرار آزمایشات
تشخیصی پرهاکالمپسی  2بار در هفته انجام شد .عود
مجدد آنسفالیت هرپسی  3ماه بعد از اتمام درمان-26 ،
 %5گزارش شده است ( .)3در بیمار گزارش حاضر عود
مجدد رخ نداد و مددجو در سن بارداری  39هفته بدون
مشکل بهروش واژینال زایمان کرد و حاصل زایمان نوزاد
سالم با وزن  3100گرم بود .در ایران تنها یک مورد
ابتالء آنسفالیت هرپسی در بارداری گزارش شده است .در
مطالعه پورعلی و همکاران ( ،)2016زن باردار  16ساله
با سن بارداری  36هفته به علت تشنج تونیک  -کلونیک
ژنرالیزه و فشارخون  14/90میلیمتر جیوه و تشخیص
اکالمپسی به اورژانس زنان بیمارستان قائم مشهد مراجعه
کرد که بهدلیل اکالمپسی و زجر جنینی ،تحت عمل
سزارین قرار گرفت .بعد از  6ساعت بهدلیل تب و اختالل
هوشیاری ،تحت  MRIقرار گرفت که نرمال بود .بیمار
با تشخیص مننگوآنسفالیت ویرال ،تحت درمان با
آسیکلوویر قرار گرفت که بهدلیل تشنجهای مکرر و
انفارکت گسترده مغز ،مددجو  35روز بعد از بستری فوت
کرد ( 6 .)25مورد آنسفالیت ویروسی در بارداری که از
سال  2006-2015در خارج از کشور گزارش شده بود،
بررسی شد .در تمام موارد تشخیص آنسفالیت هرپسی با
 PCRمایع مغزی -نخایی جهت بررسی ویروس هرپس
سیمپلکس و  MRIمغز تأیید شده بود .تمام موارد
بهعلت بروز عالئم نورولوژیک نظیر سردرد ،تب ،ترس از
نور (فتوفوبی) ،گیجی ،کاهش سطح هوشیاری ،استفراغ،
تشنج بستری و تحت بررسی قرار گرفته بودند که
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موارد منفی کاذب در  48ساعت اول یا بعد از 10-14
روز از بیماری رخ میدهد ( .)22اگرچه  PCRمایع

بیمار گزارش حاضر PCR ،مایع مغزی نخاعی در روز
آخر بستری تکرار نشد .در مطالعه حاضر کاهش تدریجی

 مورد با تجویز آسیکلوویر داخل وریدی6 وضعیت هر
 روز بهبود و سرانجام مادری و نوزادی14-21 بهمدت

،مدیریت درمان آسفالیت ویروسی در بارداری وجود ندارد
استفاده از گایدالین طراحی شده برای زنان غیرباردار در
.این موارد توصیه میشود

.)21 ،7-11( بدون مشکل و نرمال بود
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نورولوژیک جهت رد سایر تشخیصهای افتراقی
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