Tablo 1. A¤r›l› oftalmoplejide ay›r›c› tan›
Vasküler
‹ntrakavernöz karotis arter anevrizmas›
Posterior kominikan, baziller veya geniﬂ posterior cerebral arter anevrizmas›
Karotis diseksiyonu
Karotid-kavernöz fistül
Kavernöz anjiom
Neoplastik
Primer parasellar tümörler
Pitüiter adenomlar
Meninjiomlar
Kraniyofarenjiom
Epidermoid
Kordoma
Kondrosarkom
Lokal ve uzak metastazlar
Lenfoma
Squamöz hücreli kanser
Nazofarengeal tümörler

G‹R‹ﬁ

Meme, prostat, melanom ve di¤er solid organ tümörleri
‹nflamatuvar

A¤r›l› oftalmopleji, acil birimlere, oftalmologlara ve
nörologlara en önemli baﬂvuru nedenlerinden
biridir.1 Klinikte periorbital veya hemikranyal a¤r›ya
eﬂlik eden, ipsilateral oküler sinir felçleri, Horner
sendromu ve/veya trigeminal sinir oftalmik dal›nda
duysal kay›pla karakterizedir.

Orbital psödotümör
Sarkoidoz
Tolosa-Hunt sendromu
Büyük hücreli kanser
Tiroid oftalmopatisi
Wegener granulamatozu
‹dyopatik hipertrofik pakimenenjit
Enfeksiyonlar
Fungal (mukormikoz, aktinomikoz)
Mikobakteri (tüberküloz)

A¤r›l› oftalmopleji, kendini s›n›rlayan idyopatik bir
sürecin sonucu olabilece¤i gibi, tedavi edilmedi¤inde
ciddi mortalite ve morbiditeye yol açabilecek bir
patolojinin habercisi de olabilir.2 Etiyolojik ay›r›c› tan›
vasküler (anevrizma, karotis arter diseksiyonu,
karotiko-kavernöz fistül), neoplastik (primer
intrakranyal tümörler, lokal ve uzak metastazlar),
inflamatuvar tablolar (orbital psödotümör, TolosaHunt sendromu), enfeksiyonlar ve di¤er nadir
nedenler (diabetes mellitusa ba¤l› mikrovasküler
infarktlar, oftalmoplejik migren, dev hücreli arterit)
gibi oldukça geniﬂtir (Tablo 1).3 Bu sebeple, klinik ve
anatomik özellikler do¤rultusunda etiyolojik
lokalizasyonun belirlenmesi ve tan›ya sistematik
yaklaﬂ›m önemlidir.
Bu çal›ﬂmada a¤r›l› oftalmopleji klini¤i ile baﬂvuran
18 olgu gözden geçirilerek, a¤r›l› oftalmopleji
olgular›nda klinik ve radyolojik yaklaﬂ›m›n önemi
vurgulanmaktad›r.

Bakteriyel
Di¤er
Travma
Diyabetik mononöropati veya mültipl kranyal nöropatiler
Oftalmoplejik migren

ANATOM‹K YAKLAﬁIM
Okülomotor sinir posterior serebral ve süperior
serebellar arterler aras›ndan geçerek mezensefalon
ön yüzünden ayr›l›r, trohlear sinir beyin sap›nda arka
yüzden ayr›lan tek sinirdir ve hemen çapraz yapar,
abdusens siniri ise pons ve medulla oblongata
aras›ndaki oluktan ilerleyerek beyin sap›n› terk eder.
Üç oküler motor sinir de orta kranyal fossada dura
yapraklar› aras›nda ilerleyerek kavernöz sinüse
girerler. Okülomotor ve trohlear sinir kavernöz sinüs
lateral duvar›nda ilerlerken, abdusens siniri kavernöz
sinüsün içinde internal karotis arterin alt ve d›ﬂ›ndan
geçer ve üçü birlikte süperiyor orbital fissürden
orbitaya girerler. Okülomotor sinir, levator palpebra
süperiyoris ile süperiyor, inferiyor ve medial rektus ve

süperiyor oblik kaslar›n›, parasempatik dallar›yla da
intrinsik kaslar› (silier kaslar ve konsriktor pupille)
innerve eder, trohlear sinirin besledi¤i tek kas
süperior oblik, abdusens sinirin ise lateral rektus
kas›d›r. Oküler kaslar›n veya bu kaslar› innerve eden
motor sinirlerin proksimalden distale do¤ru orta
kranyal fossa, kavernöz sinüs, süperiyor orbital fissür
ve orbitada de¤iﬂik derecelerde tutulumu a¤r›l›
oftalmoplejiye neden olabilir.

OLGULAR IﬁI⁄INDA ET‹YOLOJ‹K AYIRICI TANI
Bu çal›ﬂmada, Cerrahpaﬂa T›p Fakültesi Nöroloji
Anabilim Dal›’na 2004-2006 y›llar› aras›nda baﬂa¤r›s›
ve farkl› oranlarda oküler sinir parezileri ile
baﬂvurmuﬂ 18 olgunun (10 kad›n, 8 erkek) klinik ve
laboratuvar verileri retrospektif olarak incelendi.
Olgular›n ortalama yaﬂlar› 48,0±13,2 y›ld› (32-61 y›l).
Olgular›n tümünde klinikte baﬂa¤r›s› ve çift görme
ﬂikâyeti mevcuttu. Muayenede 4 olguda (%22,2) 3.
kranyal sinir tutulumu, 6 olguda (%33,3) 6. kranyal
sinir tutulumu ve 8 olguda (%44,4) total
oftalmopleji saptand›. Tüm olgularda kranyal
manyetik rezonans (MR) incelemesinin yan› s›ra, 9
olguda lomber ponksiyon, 3 olguda serebral
anjiyografi ve 1 olguda beyin biyopsisi yap›ld›.

ﬁekil 1A.

Bu incelemeler ›ﬂ›¤›nda, 7 olguda Tolosa Hunt
sendromu, 1 olguda psödotümör orbit, 1 olguda
pakimenenjit, 2 olguda tiroid oftalmopati, 1 olguda
diyabetik oftalmoparezi, 1 olguda karotiko-kavernöz
fistül, 2 olguda metastatik tümör (nazofarenks ve
meme kanseri), 1 olguda anevrizma, 1 olguda
oftalmoplejik migren ve 1 olguda intrakranyal
hipotansiyon saptand›.
Vasküler nedenler
Olgu 1: Özgeçmiﬂinde 20 y›ld›r migren tipi baﬂa¤r›s›
d›ﬂ›nda özellik olmayan 47 yaﬂ›nda kad›n hasta
klini¤imize 10 gün önce ani baﬂlayan, göz
çevresinde çok ﬂiddetli, bat›c›-oyucu tarzda a¤r› ile
tabloya 1 hafta sonra eklenen sa¤ göz kapa¤›nda
düﬂme ve çift görme nedeniyle baﬂvurdu. Nörolojik
muayenesinde sa¤ gözde 3. kranyal sinir felci ve
ense sertli¤i saptand›. Kranyal MR incelemesi
anevrizma ile uyumlu bulunan hastada subaraknoid
kanama ay›r›c› tan›s› amac›yla yap›lan beyin omurilik
s›v›s› hemorajikti. Serebral anjiografi ile anevrizma
tan›s› kesinleﬂen olgunun (ﬁekil 1A) endovasküler
giriﬂim uygulanmas›ndan sonra ﬂikâyetleri belirgin
olarak geriledi (ﬁekil 1B).

ﬁekil 1B.

Anevrizmalar
A¤r›l› oftalmoplejinin en s›k vasküler nedeni
anevrizmalard›r. ‹ntrakavernöz karotis, posteriyor
komünikan veya baziler arter anevrizmalar›n›n,
trigeminal ve okülomotor sinirlere yak›n
komﬂuluklar› nedeniyle direkt kompresyon yoluyla
retroorbital a¤r› ve oküler sinir parezilerine neden
oldu¤u bilinmektedir.4,5 ‹ntrakavernöz karotis arter
anevrizmalar› genellikle iyi prognozlu olmalar›na
ra¤men,6 posteriyor komünikan ve baziler arter
anevrizmalar›
rüptüre
olmaya
e¤ilimlidir.7
Beraberinde kitle etkisine sahip intradural
intrakranyal anevrizmalarda da rüptür riski yüksektir
(%6/y›l). Anevrizman›n rüptüre olmadan önce
tan›nmas›, intraparenkimal veya subaraknoid
kanamaya ba¤l› ciddi mortalite ve morbiditeyi
önleyebilir. Nöro-oftalmolojik bulgular veya retroorbital a¤r› rüptüre olmadan önce anevrizman›n tek
belirtisi olabilir. Serebral anjiyografi intrakranyal
anevrizmalar›n saptanmas›nda alt›n standart olmakla
beraber, 5 mm’den büyük anevrizmalar kranyal
bilgisayarl› tomografide (BT) gözlenebilir.8,9
‹nternal karotis arterde (‹KA) diseksiyon da a¤r›,
okülomotor ve okülosempatik disfonksiyona yol
açan bir di¤er vasküler nedendir. Bu olgular›n
%90’›nda a¤r› baﬂ-boyun veya yüzde çok
ﬂiddetlidir,10 her zaman tek tarafl› ve diseksiyonla
ayn› taraftad›r. Oftalmolojik bulgular ekstrakranyal
‹KA diseksiyonlu olgular›n yaklaﬂ›k 2/3’ünde
gözlenir,11 en s›k gözlenen oftalmolojik bulgu a¤r›l›
Horner sendromudur ve karotis çevresinde sempatik
pleksus kompresyonu veya iskemisine ba¤l› oldu¤u
düﬂünülmektedir. Okülomotor sinir felçleri daha
seyrektir ve okülomotor sinir iskemisine
ba¤lanmaktad›r.
‹skemik
komplikasyonlar›n
önlenmesi için erken tan› ve tedavi önemlidir.11
Olgu 2: Hipertansiyon d›ﬂ›nda bilinen hastal›¤›
olmayan 76 yaﬂ›nda kad›n hasta çift görme, görme
kayb› ve gözde k›zar›kl›k ﬂikâyetiyle baﬂvurdu.
ﬁikâyetlere 4 ay önce baﬂlayan sol temporal
yerleﬂimli, künt baﬂa¤r›s› eﬂlik etmekteydi. Kranyal
MR’da süperiyor oftalmik vende geniﬂleme ve
serebral anjiyografide süperiyor oftalmik ven ve

oftalmik arter aras›nda fistül saptand› (ﬁekil 2).
Fistülün tromboze olmas›n›n ard›ndan hastan›n
yak›nmalar› tam olarak geriledi.

ﬁekil 2.

Karotiko-kavernöz fistüller
Karotis arter ve kavernöz sinüs venöz pleksus
aras›nda anormal ba¤lant› a¤r›l› oftalmoplejinin
daha nadir bir nedenidir.12 Yüksek ak›ml› fistüller
klasik olarak karotis arter intrakavernöz segmentinin
travmatik veya iyatrojenik y›rt›lmas› sonucu meydana
gelirler. Düﬂük ak›ml› fistüller ise s›kl›kla küçük dural
arterler ve kavernöz sinüs aras›nda spontan ortaya
ç›kar.
Yüksek ak›ml› fistüllerde akut baﬂlang›çl› a¤r›,
proptoz, kemozis, artm›ﬂ intraoküler bas›nç, retinal
vasküler anormallikler, konjoktival damarlarda
kanlanma art›ﬂ› görülürken,12 düﬂük ak›ml› fistüller
daha sinsi ve hafif seyirlidir. Kranyal MR’da süperiyor
oftalmik vende geniﬂleme veya ekstraoküler kaslarda
ödem ve geniﬂleme KKF’yi düﬂündürür, kesin tan›
MR anjiyografi veya konvansiyonel anjiyografi ile
konur. Endovasküler yöntemler tedavi edici olabilir.12
Kavernöz sinüs trombozu
Kavernöz sinüs trombozu da klinikte baﬂa¤r›s›,
proptoz, kemozis, göz kapa¤› ödemi ve orbital
konjesyona eﬂlik eden ateﬂle ortaya ç›kabilir.
Radyolojik olarak kavernöz sinüste geniﬂleme, dolma
defektleri, superior orbital vende dilatasyon gibi

indirekt bulgular gözlenir. Etiyoloji ço¤unlukla
septiktir ve öncesinde sinüzit, otit, mastoidit, orbital
selülit veya diﬂ enfeksiyonu öyküsü vard›r. Aseptik
nedenleri hiperkoagulabilite veya hipervisközite
tablolar›; gebelik, dehidratasyon, travma ve
intrakranyal cerrahi oluﬂturur. Kavernöz sinüs
trombozu letaldir, erken antibiyoterapi ve
antikoagulan tedavi hayat kurtar›c›d›r.13
Hipofiz apopleksisi
Hipofiz apopleksisi zaman zaman bulant›n›n eﬂlik
etti¤i akut baﬂlang›çl› baﬂa¤r›s›, ﬂuur de¤iﬂiklikleri,
görme alan› bozukluklar›, okülomotor parezi, ateﬂ ve
hipopituitarizmle ﬂekillenir. Hipofiz bezinin hemoraji
veya infarkt› sonucu oluﬂur.14,15 Etiyolojik ay›r›c›
tan›da kranyal MR yararl›d›r. Erken tan› do¤ru
endokrinolojik ve cerrahi müdahaleyi sa¤lar.

Baﬂa¤r›s› ve oftalmoparezi seyrek olarak sistemik
malignitenin ilk bulgusudur. Neoplastik hastal›klar
orbita, süperiyor orbital fissür ve/veya kavernöz
sinüste yerleﬂerek, direkt bas› ile a¤r›l› oftalmoplejiye
neden olabilirler. Kavernöz sinüste en s›k parasellar
lezyonlar›n (hipofiz adenom, kraniyofarengiom,
meningiom, kordoma) direkt invazyonu, baﬂ ve
boyun tümörlerinin perinöral yay›l›m› veya uzak
metastazlar (meme, prostat ve akci¤er kanseri ya da
lenfoma) gözlenir. Orbitaya metastatik tümörler
(meme, prostat, melanom), kavernöz hemanjiomlar
ve plazma hücreli tümörler s›kl›kla yay›lma
gösterebilir.16,17 Baﬂ ve boyna yay›lan a¤r›larda
sistemik malignite varl›¤› akla gelmeli ve ayr›nt›l› fizik
muayene yap›lmal›d›r.

Neoplastik nedenler
Olgu 3: Öncesinde sa¤l›kl› olan 57 yaﬂ›nda kad›n hasta
15 gün önce baﬂlayan çift görme ve sa¤ göz kapa¤›nda
düﬂme ile klini¤imize baﬂvurdu. Nörolojik muayenede
sa¤ gözde pitoz ve göz küresi hareketlerinin her yöne
k›s›tl› oldu¤u saptand›. Kontrastl› kranyal MR’da klivusa
yerleﬂmiﬂ kontrast tutulumu gözlenen kitle nedeniyle
(ﬁekil 3) yap›lan inflamatuvar ve neoplastik incelemeler
sonucunda sa¤ memede 2,5 cm kitlenin malign
özellikte oldu¤u ve tüm vücutta kemik metaztazlar›na
neden oldu¤u saptand›.

‹nflamatuvar hastal›klar
Olgu 4: Alt› ay önce sa¤ orbito-frontal yerleﬂimli,
zonklay›c› baﬂa¤r›s› baﬂlayan 38 yaﬂ›nda kad›n hasta,
tabloya 15 gün önce eklenen çift görme yak›nmas›yla
baﬂvurdu. Nörolojik muayenede nötral pozisyonda
sa¤ gözün içe deviye oldu¤u ve d›ﬂa, yukar›ya ve
aﬂa¤›ya bak›ﬂ›n k›s›tl› oldu¤u saptand›. Kranyal MR’da
özellik saptanmayan hastan›n orbita MR’›nda tüm göz
kaslar›nda ödem, hipertrofi ve bunlara ba¤l› optik sinir
bas›s› gözlendi. ‹nflamatuvar, neoplastik ve vaskülitik
incelemelerde özellik saptanmayan hasta orbital
psödotümör tan›s›yla uygulanan immünsupresif
tedaviden yarar gördü.

ﬁekil 3.

Orbital psödotümör
Orbital psödotümör her yaﬂta görülebilir.18 Baﬂlang›ç
tipik olarak akut veya subakuttur. Göz çevresinde
yerleﬂimli, tek tarafl›d›r ve göz hareketleri ile artar.
Olgularda pitoz, göz kapa¤› ödemi ve proptoz
olabilir. Her ne kadar tüm ekstraoküler kaslar
tutulabilirse de, en s›k medial ve süperiyor rektus
kaslar› etkilenir. Orbital psödotümör s›kl›kla
steroidlere dramatik yan›t verir.
Olgu 5: K›rküç yaﬂ›nda erkek hasta 1 ay önce sol
gözde baﬂlayan a¤r› ve 10 gün önce eklenen çift
görme ile klini¤imize baﬂvurdu. Nörolojik
muayenesinde sol gözde 3. kranyal sinir parezisi
saptand›. Kontrastl› kranyal MR’da kavernöz sinüs ve
posteriorunda kal›nlaﬂma ve kontrast tutulumu

saptanan (ﬁekil 4), beyin omurilik s›v›s› ve sistemik
incelemelerde neoplastik, inflamatuvar, enfeksiyöz
ya da vaskülitik süreçler d›ﬂlanan hastaya TolosaHunt sendromu tan›s› kondu ve baﬂlanan steroid
tedaviyle yak›nmalar›n tam olarak geriledi¤i
gözlendi.

ﬁekil 4.

Tolosa-Hunt sendromu
‹lk kez 1954 y›l›nda tan›mlanan Tolosa-Hunt
sendromunda sürekli ve oyucu karakterde bir a¤r›
tipik olarak periorbital, nadiren retroorbital, frontal
veya temporal bölgededir. Tolosa19 bu tabloyu
kavernöz sinüsün “nonspesifik, kronik inflamasyonu”
olarak tan›mlam›ﬂ, sonraki veriler ise granulamatöz
inflamasyonun varl›¤›n› göstermiﬂtir. Baﬂa¤r›s› klini¤i
ard›ndan yaklaﬂ›k 2 hafta içinde oküler motor sinirler
ve trigeminal sinir oftalmik dal› tutulabilir ve Horner
sendromu görülebilir. Optik sinir tutulumu nadirdir
ve inflamasyon kavernöz sinüsten orbital apekse
yay›ld›¤›nda gözlenir. A¤r›l› oftalmopleji ile baﬂvuran
olgularda
kavernöz
sinüste
granülomatöz
inflamasyonun gösterilmesi ve yukar›da bahsedilen
nedenlerin d›ﬂlanmas›yla Tolosa-Hunt sendromu
tan›s› konur. Tolosa-Hunt sendromu bilindi¤inin
aksine a¤r›l› oftalmopleji olgular›n›n çok az bir
k›sm›n›n nedenidir.20 Ayr›nt›l› öykü ve dikkatli fizik
muayene (lenfadenopati varl›¤›, cilt de¤iﬂiklikleri)
yap›lmal›d›r. Rutin kan biyokimyas› tipik olarak
normaldir. Eritrosit sedimentasyon h›z› (ESH) ve CRP
gibi inflamatuvar belirteçler normal veya yüksek
olabilir. Sekonder nedenler için anjiotensin
dönüﬂtürücü enzim (sarkoidoz), ANA, AntiDsDNA

(lupus), c-ANCA (Wegener granulomatöz), açl›k kan
glikozu veya HbA1c (diabetes) gibi spesifik testler
incelenmelidir. Tolosa-Hunt sendromunda BOS
bulgular› tipik olarak normal olmakla birlikte,
enfeksiyon ve neoplastik nedenlerin d›ﬂlanmas›
amac›yla incelenmelidir. Gadoliniumlu kranyal MR
a¤r›l› oftalmopleji olgular›n›n tümüne yap›lmal›d›r.21-23
Tolosa-Hunt sendromunda MR; T1-sekansl›
imajlarda dural bölgede konveks ve gri maddenin
izointens görünümü, T2-sekansl› imajlarda izointens
alan›n hafif hipointens görünümü gibi kavernöz
sinüs anormalliklerini gösterir. ‹KA’n›n intrakavernöz
k›sm›nda fokal daralma saptanabilir. Lezyon
ipsilateral orbital apekse, sfenoid sinüse veya orta
kranyal fossaya yay›labilir. Tolosa-Hunt sendromunda
MR bulgular› meningiom, lenfoma ve sarkoidozda
gözlenen bulgulara benzeyebilir. Kranyal MRA veya
konvansiyonel anjiografi anevrizman›n veya di¤er
vasküler anomalilerin d›ﬂlanmas›nda gereklidir.
Ço¤u olguda biyopsi gerekmemekle birlikte
nörolojik bulgularda h›zl› progresyon, malign
hastal›k ﬂüphesi, steroide yan›ts›zl›k, MR’da
lezyonlar›n sebat etmesi veya beklenmedik
de¤iﬂiklikler gözlenen olgularda dikkate al›nmal›d›r.24-27
Orbital psödotümör, Tolosa-Hunt sendromu ve
idyopatik hipertrofik pakimenenjit sistemik
özelliklerin eﬂlik etmedi¤i idyopatik inflamatuvar
hastal›klard›r ve farkl› anatomik lokalizasyonlardaki
benzer tablolar olduklar› ileri sürülmektedir.28
Tolosa-Hunt sendromu, idyopatik hipertrofik
pakimenenjit ve orbital psödotümör aras›nda klinik
ve patolojik benzerlikler vard›r.29,30 A¤r›l› oftalmoloji
her üçünde de ortak klinik bulgudur. Olgularda
patolojik olarak kazeifikasyon görülmeyen
inflamatuvar süreçler saptanmaktad›r. Tolosa-Hunt
sendromu bu inflamatuvar sürecin kavernöz
sinüsteki, orbital psödotümör de orbitadaki fokal
görünümleri olabilir. Olgular tedavi edilmedi¤inde
klinik semptomlar genellikle 8 hafta içinde spontan
olarak gerileyebilir.20,31 A¤r›ya dramatik yan›t
al›nd›¤›ndan kortikosteroidler Tolosa Hunt
sendromunda iyi bir tedavi seçene¤idir.20 Bununla
birlikte kortikosteroidlerin kranyal sinir parezileri
üzerine etkileri net de¤ildir. Tedavinin uygun dozu

ve süresi iyi bilinmemektedir.
Uygun tedavi
yaklaﬂ›m› yüksek doz steroidlerin (1mg/kg) 3 veya 4
ay, nadiren daha uzun sürede yavaﬂça azalt›larak
kullan›lmas›d›r. Sarkoidoz, enfeksiyon, lenfoma ve
di¤er tümörler de steroide yan›tl› olabilmesi
nedeniyle
bazen
ay›r›c›
tan›da
yan›lt›c›
olabilmektedirler. Kesin tan›n›n ortaya konmas›nda
lezyonun geriledi¤inin gözlenmesi için s›k aral›klarla
MR yap›lmas› önemlidir.
‹dyopatik hipertrofik pakimenenjit
‹dyopatik hipertrofik pakimenenjit durada lokalize
veya diffüz kal›nlaﬂma ile oluﬂur.32 Baﬂa¤r›s› ve
kranyal sinir felçleri hemen tüm olgularda görülür.
‹dyopatik hipertrofik pakimenenjit tan›s› sadece
hipertrofik pakimenenjitin sekonder nedenlerinin
d›ﬂlanmas› ile konulabilir. Ay›r›c› tan›da geniﬂ
serolojik testler ve BOS s›v›s›n›n incelemesi,
gadolinumlu kranyal MR ve bazen dura veya orbital
doku biyopsisi gereklidir.
Sarkoidoz
Sarkoidoz, merkezi sinir sistemini %5-10 s›kl›kla
etkileyen idyopatik, sistemik granulomatöz bir
hastal›kt›r. Sarkoidoz olgular›nda s›kl›kla meninks,
beyin parankimi, periferik sinir ve spinal kord
tutulumu olur.33,34 Klinik asemptomatik olabilirse de
s›kl›kla solunum sistemi semptomlar›, cilt
de¤iﬂiklikleri, lenfadenopati, oküler ve nörolojik
semptomlar gözlenebilir. Patognomonik olabilecek
radyolojik, serum ve BOS bulgusu yoktur. Olgularda
s›kl›kla ACE pozitiftir, fakat spesifik ve sensitif
de¤ildir. BOS incelemesinde lenfositik pleositoz ve
yüksek protein görülebilir. Sistemik hastal›k
varl›¤›n›n incelenmesi amac›yla Akci¤er BT’si ve
oftalmolojik de¤erlendirme gereklidir. Kontrastl›
kranyal MR’da supra veya infratentoryal lezyonlar,
nodüler veya diffüz pakimeningeal tutulum ve
periventriküler ak madde lezyonlar› görülür.35,36
Dev hücreli arterit
Dev hücreli arterit, orta ve büyük çapl› arterlerin
etkilendi¤i inflamatuvar bir vaskülittir.37 ‹nflamatuvar
yan›t karakteristik semptomlara neden olan distal
iskemiye yol açar. Dev hücreli arterit hemen her

zaman yaﬂl›larda olur.37 Akut baﬂlang›çl› baﬂa¤r›s›
olan tüm yaﬂl› olgularda akla gelmelidir. Görsel
semptomlar aras›nda görme alan› defektleri ve
amorozis fugaks s›kt›r, fakat diplopi ancak olgular›n
%6’s›nda görülür.38 Temporal arterde belirginleﬂme
ve duyarl›l›k en anlaml› özelliktir.39 Tipik laboratuvar
bulgular› yüksek ESH, CRP ve normositik anemidir.
Normal saptanan ESH tan›dan uzaklaﬂt›r›r fakat
kesin olarak d›ﬂlatmaz.39 Temporal arter biyopsisi
giriﬂimsel niteli¤i düﬂük, güvenilir ve tan›y›
do¤rulamada alt›n standart yöntemdir. Erken tan› ve
kortikosteroid tedavinin baﬂlanmas› mortalite ve
morbiditeyi önemli ölçüde etkiler.
Wegener granulomatozis
Wegener granulomatozis solunum sistemi ve
böbrekleri tutabilen granulomatöz nekrotizan bir
vaskulittir. Üst (sinüzit, ülserasyon, epistaksis) ve alt
(öksürük, hemoptizi) solunum yollar› semptomlar›
s›kt›r. Bununla birlikte hastal›k orbitaya lokalize
olabilir, orbital a¤r› ve okülomotor parezi ile ortaya
ç›kabilir.40 Tan›da cANCA ve akci¤er radyografisi
önemlidir.
Enfeksiyonlar
Kavernöz sinüste fungal (mukormikoz, aspergilloz),
tüberküloz ve herpes oftalmikus gibi enfeksiyonlar
a¤r›l› oftalmoplejiye neden olabilir. Fungal
enfeksiyonlar, diyabetik, immünsuprese olgularda
baﬂa¤r›s› ve oküler semptomlar oldu¤unda akla
gelmelidir.41,42 Tüberküloz endemik bölgelerde veya
endemik bölgelerden göç etmiﬂ olgularda akla
gelmelidir.43 Bazen herpes oftalmikusta veziküller ve
cilt erüpsiyonlar› belirgindir.44
Diyabetik ve hipertansiyona ba¤l› mikrovasküler
infarktlar
Diyabetik ve hipertansif olgularda iskemiye ba¤l›
akut a¤r›l› okülomotor mononöropati bulgular›
görülebilir. Diyabetik olgularda birden fazla oküler
sinirin simultan paralizisi nadirdir.45,46 Pupil
tutulumunun eﬂlik etti¤i 3. kranyal sinir felci
saptanan olgularda ay›r›c› tan› amac›yla anevrizma
varl›¤›n›n d›ﬂlanmas› gereklidir, 50 yaﬂ üzerinde
olgularda izole pupil tutulumu olmadan 3. kranyal

sinir felçlerinde risk faktörlerinin ayr›nt›l›
de¤erlendirilmesi ve takibi önemlidir.47 Üç ay içinde
rezolusyon olmazsa gadolinumlu kranyal MR ve
MRA gereklidir.
Tiroid Patolojileri
Olgu 6: Otuz üç yaﬂ›nda erkek hasta 2 ay önce
baﬂlayan baﬂa¤r›s› ve çift görme ile baﬂvurdu.
Nörolojik muayenede, bilateral pitoz, proptozis,
görme azalmas› ve yukar› bak›ﬂ k›s›tl›l›¤› saptand›.
Kranyal MR’›n normal olmas›na karﬂ›n orbita
MR’›nda göz kas gruplar›nda yayg›n ödemkal›nlaﬂma, optik sinir k›l›f›nda kontür düzensizlikleri
olmas›n›n yan› s›ra, anormal tiroid fonksiyonlar›n›n
saptanmas› ve buna yönelik tedavi sayesinde
ﬂikâyetlerin düzelmesi ile tan›n›n tiroid oftalmopati
oldu¤u düﬂünüldü.
Graves oftalmopatisi
Graves oftalmopatili olgularda göz hareketlerinde
k›s›tl›l›k s›k görülmekle birlikte orbital a¤r›
nadirdir.48,49 ‹nflamatuvar nedenlerle ekstraoküler
kaslar›n infiltrasyonu göz küresi hareketlerinde
k›s›tl›l›¤a neden olan fibrozis ve elastisite kayb›na yol
açar. Bulgular tek veya çift tarafl› olabilir. Yukar› ve
d›ﬂa bak›ﬂta k›s›tl›l›k tipik olarak erken dönemde
gözlenir. Göz kapa¤› retraksiyonu veya düﬂüklü¤ü
klinisyene tan›da yard›mc›d›r. Orbital BT veya MR
incelemesinde tipik olarak ekstraoküler kaslarda
geniﬂleme gözlenir.48,49
Oftalmoplejik migren
Tipik olarak çocuk ve adolesanlarda gözlenen nadir
bir tablodur. Ataklar saatler ve günler süren
migrenle baﬂlar ve ard›ndan günler ve haftalar süren
oftalmopleji ile devam eder. Ataklar s›ras›nda
radyolojik olarak okülomotor ve abdusens
sinirlerinde kal›nlaﬂma ve kontrast tutulumu gibi
karakteristik bulgular gözlenebilir. Oftalmoplejik
migren günümüzde Uluslararas› Baﬂa¤r›s› Toplulu¤u
taraf›ndan migren alt tipi olarak adland›r›lmamakta
ve rekürren demyelinizan nöropati olarak kabul
edilmektedir.

TARTIﬁMA
Oftalmoplejinin eﬂlik etti¤i baﬂa¤r›s› acil birimlerine,
oftalmologlara ve nörologlara önemli bir baﬂvuru
nedenidir. Bu olgular›n de¤erlendirilmesinde
sistematik yaklaﬂ›m, tedavi edilmediklerinde önemli
morbidite ve mortaliteye neden olabilecek ciddi
hastal›klar›n h›zl›ca tan›nmas›n› sa¤lar. A¤r›l›
oftalmopleji ile baﬂvuran olgular›n ay›r›c› tan›s›na
pek çok etiyolojik nedenin girebilece¤i ak›lda
tutulmal›, en iyi ay›r›c› tan› yönteminin kontrastl›
kranyal MR, neoplastik, inflamatuvar, enfeksiyöz ve
vaskülitik süreçler aç›s›ndan sistemik incelemeler ve
beyinomurilik s›v›s› incelemeleri, serebral anjiyografi
ve gerekti¤inde biyopsi oldu¤u bilinmelidir.
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