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SUNCT (Short lasting Unilateral Neuralgiform
headache with Conjunctival injection and Tearing)
sendromu ilk olarak 1989’da Sjaastad taraf›ndan
tan›mlanm›ﬂt›r.1
Uluslararas› Baﬂa¤r›s› Derne¤i taraf›ndan 1988’de
yap›lan s›n›flamada yer almayan bu sendrom
yay›nlanan son s›n›flamada, küme ve di¤er
trigeminal otonomik sefaljiler alt baﬂl›¤› içinde yer
alm›ﬂt›r. Erkeklerde kad›nlardan daha s›k
görülmektedir.2
Klinik olarak, unilateral, orbital-supraorbital ya da
temporal yerleﬂimli, 5-240 sn. süreli nevraljiform
a¤r›lar ve bu a¤r›lara ayn› tarafta eﬂlik eden otonom
bulgularla karakterizedir.2 SUNCT’ta görüntüleme
yöntemleriyle gösterilebilen, altta yatan yap›sal bir
neden genellikle bulunmamaktad›r. Bununla birlikte
etiyolojide rol oynayabilece¤i ileri sürülen
“sekonder” nedenler oldu¤u bilinmektedir. Bu
sendrom serebellopontin köﬂe ve beyin sap› vasküler
malformasyonlar›, beyin sap› infarktlar›, kitle
lezyonlar›, kafatas›n›n posterior konjenital kemik
malformasyonlar› gibi genellikle infratentoriyal
lezyonlara3-6 eﬂlik edebilece¤i gibi, hipofiz
adenomlar›, kavernöz sinüs tümörleri, travma, HIV
enfeksiyonlar›, kronik sinüzit gibi supratentorial
yerleﬂimli lezyonlarla da iliﬂkili olabilece¤i
bildirilmektedir.6-10
Literatürde multipl skleroz (MS) tan›s›yla izlenmekte
iken SUNCT geliﬂti¤i bildirilen tek bir olgu
bulunmaktad›r.11
Bu sunumda, SUNCT klini¤i geliﬂtikten sonra MS
tan›s› alan bir olgu tart›ﬂ›lacakt›r.

OLGU
23 yaﬂ›nda kad›n hasta, 1 aydan beri devam eden,
sa¤ göz çevresinde, gözün arka k›sm›na lokalize, çok
ﬂiddetli, b›çak saplan›r tarzda, saniyeler süren, sa¤

göz kapa¤›nda ﬂiﬂlik, gözde yaﬂarma ve burunda
ak›nt›n›n eﬂlik etti¤i a¤r›lar nedeniyle baﬂvurdu.
Ataklar 60-120 sn. süreli, her hafta ve en az 15-20
atak/gün s›kl›¤›nda tekrarlam›ﬂt›. Ataklar gün içinde
olabildi¤i gibi, gece de tekrarl›yordu. Baﬂlang›çta
NSAI ilaçlara k›smen yan›t veren a¤r›, son 2 haftadan
beri hiçbir analjezi¤e yan›t vermedi. Daha öncesine
ait bir baﬂa¤r›s› öyküsü al›nm›yordu. Bu a¤r› ve 5-6
aydan beri ara ara geliﬂen el ve ayak parmak
uçlar›nda, süresi de¤iﬂken, müphem uyuﬂmalar
d›ﬂ›nda bir yak›nmas› yoktu.
Nörolojik muayenede kranyal alan ve motor
muayenenin normal oldu¤u saptand›. Yüzeyel ve
pozisyon duyusu da normal olan hastan›n vibrasyon
duyusu alt ekstremitelerde 15-16 sn. idi. Dismetri,
disdiadokinezi ve ataksisi yoktu. Derin tendon
refleksleri tüm ekstremitelerde artm›ﬂ, taban derisi
refleksi iki yanl› lakaytt›.
SUNCT sendromu olarak de¤erlendirilen olguya,
nörolojik muayene bulgular› göz önüne al›narak,
olas› sekonder nedenleri d›ﬂlamak amac›yla kranyal
MR planland›.
Hastan›n özgeçmiﬂ ve soygeçmiﬂ sorgulamas›nda
özellik yoktu.
Lamotrigine tedavisi baﬂlanan hasta, SUNCT
semptomlar›
gerilemekte
iken
tedavinin
baﬂlang›c›ndan 2 hafta sonra akut geliﬂen peltek
konuﬂma, a¤›zda kayma, sa¤ kol ve bacakta
güçsüzlük ve uyuﬂma ﬂikâyetiyle poliklinikte yeniden
de¤erlendirildi. Nörolojik muayenede sa¤ santral
tipte fasiyal paralizi, sa¤da -4/5 düzeyinde
hemiparezi ve hemihipoestezi oldu¤u saptand›.
Kranyal MR’da T2A kesitlerde sa¤ talamusta
kontrast tutmayan, sa¤ posterior periventriküler
yerleﬂimli
olan›
kontrast
tutan,
bilateral
periventriküler ve subkortikal beyaz cevherde yayg›n
demyelizan plaklarla uyumlu sinyaller mevcuttu.
Beyin sap›nda herhangi bir lezyon izlenmiyordu
(ﬁekil 1. a-e). Servikal MR incelemesi normaldi.

ﬁekil 1. a-Midsagital T2A FLAIR kesitinde beyin sap›nda herhangi bir lezyon izlenmiyor. b-Sol paramedian sagital T2A FLAIR kesitinde
kallozoseptal bileﬂkeye dik demiyelinizan plaklar. c-Orta serebellar pedinkül düzeyinden geçen kesitte her iki serebellar hemisfer ve
ponsta lezyon izlenmiyor. d-Transvers T2A FLAIR kesitinde sa¤ talamusta hiperintens lezyon (ok) ve e-sentrum semiovalede yayg›n
demyelizan plaklar. f-Kontrast sonras› spin eko T1A MT (manyetizasyon transfer) sekans›, transvers kesitte ok sa¤ posterior
periventriküler kontrast tutan lezyona iﬂaret etmektedir.

Geniﬂ biyokimya, hemogram, sedimantasyon de¤eri
normaldi. Ayr›ca antinükleer antikor, anti-dsDNA
negatif, antikardiyolipin ve antifosfolipid antikorlar›,
protein C, protein S, anti trombin III de¤erleri normaldi.
Vizüel Evoked Potansiyel incelemesi normaldi. BOS’ta
bak›lan oligoklonal bant (OKB) pozitifti.
Olgu, klinik, radyolojik görüntüleme ve laboratuvar
verileri ›ﬂ›¤›nda olas› di¤er etiyolojilerde d›ﬂland›ktan
sonra SUNCT baﬂa¤r›s›n›n öncellik etti¤i MS olarak
de¤erlendirildi.

TARTIﬁMA
SUNCT’la iliﬂkili olabilece¤i ileri sürülen çok say›da ve
birbirinden farkl› hastal›klar oldu¤u bilinmesine
ra¤men, bu sendromun patogenezinde rol oynayan
gerçek mekanizma net olarak bilinmemektedir.

Baﬂlang›çta SUNCT tablosunun bir tür orbital venöz
vaskülit olabilece¤i ileri sürülmüﬂ, fakat bu bulgunun
di¤er baz› baﬂa¤r›s› tiplerinde de gözlenmiﬂ olmas›
nedeniyle bu görüﬂ güncelli¤ini kaybetmiﬂtir.2
Daha güncel olan görüﬂ ise, trigeminovasküler
sistemin etkilenmesinin bu sendromun geliﬂiminde
rol oynayabilece¤i ve temel fizyopatolojinin
trigeminal otonom refleksin (TOR) bozuldu¤u santral
bir patogeneze ba¤l› olabilece¤i ﬂeklindedir.2,6,12
TOR, trigeminal sinir ve fasiyal sinirin parasempatik
dallar› ve beyin sap› ba¤lant›lar›n› içerir. Hayvan
çal›ﬂmalar›, trigeminal ganglion stimulasyonunun
ekstraserebral ve intraserebral damarlarda
vazodilatasyonla kan ak›m›nda art›ﬂa neden
oldu¤unu, ayr›ca baz› nöropeptidlerin (calsitonin
gene releated peptid, substans P, parasempatik

vasoaktif intestinal peptid gibi) sal›n›m›na yol açt›¤›n›
göstermiﬂtir.
Ekstra ve intraserebral damarlardaki vazodilatatör
yan›t›n %20’si trigeminal sinirin antidromik uyar›m›
ile, %80’i fasiyal sinir üzerinden refleks yolla
yönlendirilmektedir.
Bu refleksin afferent dal›n›n migrene, parasempatik
dal›n›n ise küme ve di¤er otonomik sefaljilere neden
oldu¤u düﬂünülmektedir.2,6
SUNCT’ta TOR’un aktivasyonu ve vazonöroaktif
maddelerin sal›n›m›n›n, hem a¤r›n›n trigeminal
da¤›l›m›na hem de otonom bulgular›n oluﬂmas›na
arac›l›k etti¤i düﬂünülmektedir.2,11,12
MS’de primer baﬂa¤r›lar›n›n, özelliklede migren ve
gerilim tipi baﬂa¤r›lar›n›n s›k görüldü¤ü, baﬂa¤r›s›n›n
MS’nin baﬂlang›ç bulgusu olabilece¤i veya primer
baﬂa¤r›lar›n›n interferon tedavisinin yan etkisi olarak
bu hastalarda daha s›k görülebilece¤i bildirilmektedir.13,14
MS’li hastalarda primer baﬂa¤r›lar›n›n prevalans›n›n
araﬂt›r›ld›¤› ve 137 hastay› içeren çal›ﬂmada migren
%25, gerilim tipi baﬂa¤r›s› %31 oran›nda, küme
baﬂa¤r›s› ise sadece 1 hastada saptanm›ﬂt›r.14
Literatürde, MS’li hastalarda küme baﬂa¤r›s›n›n
görülebilece¤ini bildiren birkaç olgu sunumu
bulunmaktad›r.11,15,16,17
Buna karﬂ›l›k, SUNCT’un MS ile iliﬂkisine dair
literatürde çok az bilgi bulunmaktad›r. Literatürde
Vilisaar ve ark. taraf›ndan sekonder SUNCT geliﬂti¤i
bildirilen tek bir MS olgusu bulunmaktad›r.11
18 yaﬂ›ndan beri MS (progresif relapsing) tan›s›yla
izlenen, spastik quadriparezisi olan, 42 yaﬂ›ndaki
erkek hastaya sa¤ temporal bölgeye lokalize a¤r› ve
eﬂlik eden di¤er bulgular da göz önüne al›narak
SUNCT sendromu tan›s› konulmuﬂtur. Kranyal
MR’da beyin sap›nda (anterior pons, sa¤ serebellar

pedinkül ve medullada) ve iki yanl› hemisferik ak
maddede çok say›da demiyelizan plak oldu¤u
saptanm›ﬂt›r.
Kurﬂun ve ark., Devic sendromu tan›s› ald›ktan 2
hafta sonra SUNCT geliﬂen bir olgu bildirmiﬂlerdir.18
MS’li hastalarda trigeminal nevralji veya trigeminal
sinir da¤›l›m›na uyan bölgede a¤r›s›z parestezilerin
görülebilece¤i bilinmektedir.11,19
Hem SUNCT hem trigeminal nevraljinin k›sa süren ve
tetiklenebilen baﬂa¤r›lar› olmas› nedeniyle, ikisinin
birlikteli¤ine veya birinin di¤erine dönüﬂtü¤üne dair
yay›nlar bulunmaktad›r.2,20 Sjaastad ve ark., birinci
divizyon
trigeminal
nevraljinin
özelliklerini
tan›mlayarak ve bir dereceye kadar otonom
bulgular›n var olabilece¤ini de kabul ederek SUNCT
ile trigeminal nevralji aras›ndaki farklar›
yorumlam›ﬂlard›r. TOR aktivasyonuna ba¤l› oldu¤u
ileri sürülen göz yaﬂarmas› ve gözde k›zar›kl›k gibi
kranyal otonom belirtilerin SUNCT sendromunda
çok daha belirgin görülmesinin, bu iki hastal›k
aras›nda temel ay›rt edici özellik oldu¤u
belirtilmektedir.2
Trigeminal nevraljinin bir biçimi olarak, k›smen
migrende de trigeminal sinirin oftalmik dal›ndaki
nosiseptif uyar›m›n bir sonucu olarak subklinik de
olsa bir miktar kranyal parasempatik aktivasyon
görülebilece¤i kabul edilmektedir. Fakat SUNCT gibi
trigeminal otonom sendromlar›n anahtar özelli¤inin
trigeminal aktivasyonun derecesi oldu¤u ve bu
bulgunun da refleksin santral disinhibisyonuyla iliﬂkili
olabilece¤i ileri sürülmektedir.2,21 SUNCT sendromlu
bir olguda atak s›ras›nda çekilen fonskiyonel MR’da
ipsilateral posterior hipotalamusta aktivasyon
oldu¤u gösterilmiﬂtir.22 Bu bulgular SUNCT’ta
hipotalamusla beyin sap›ndaki otonom çekirdekler
ve santral antinosiseptif ba¤lant›lar aras›nda direkt
bir iliﬂkinin var olabilece¤ini, ayr›ca hipotalamik
disfonksiyonun bu sendromda a¤r›n›n peryodisitesinden sorumlu etken olabilece¤i görüﬂünü
desteklemektedir.2,22

Baﬂa¤r›s›yla ayn› tarafa lateralize otonom bulgular›n
belirgin olarak eﬂlik etmesini ve di¤er bulgular› da
göz önüne alarak olgumuzu SUNCT olarak
de¤erlendirdik. Literatürde çok az say›da olgu
sunumunun bulunmas› nedeniyle, SUNCT’un eﬂlik
etti¤i MS olgular›yla ilgili formel bilgiler
bulunmamaktad›r.
Vilisaar ve ark.n›n11 bildirdi¤i olgudan fakl› olarak,
bizim olgumuzda SUNCT, MS ataklar›ndan önce
ortaya ç›km›ﬂt›r. Ayr›ca, yine bu olgudan farkl› olarak
kranyal MR’da beyin sap›nda herhangi bir plak
görünümü yoktu.
Bu haliyle olgumuzda SUNCT sendromunun MS ile
birlikteli¤inin tesadüfi olabilece¤i de düﬂünülebilir.
Fakat MS’yle iliﬂkili patolojik de¤iﬂikliklerin
konvansiyonel MR görüntüleme yöntemleriyle her
zaman gösterilemedi¤i bilinmektedir. Bunun
d›ﬂ›nda, sekonder SUNCT ile genellikle infratentoriyal lezyonlar iliﬂkilendiriliyor olsa da,
supratentoriyal yerleﬂimli lezyonlar›n da bu
sendromla iliﬂkili olabilece¤i gösterilmiﬂtir. SUNCT
için ileri sürülen patogenez modelinde kranyal
sinirler, beyin sap›, hipotalamus ve di¤er santral
ba¤lant›lar› da içine alan, beyin içinde pek çok
nöroantomik bölgenin bu sendromun geliﬂiminde
rol oynad›¤› görülmektedir.
Bu olguda dikkat çekici bir bulgu da, baﬂa¤r›s›n›n
lokalizasyon gösterdi¤i tarafla MS ata¤›n›n ayn›
tarafta, sa¤ beden yar›s›nda lateralizasyon göstermiﬂ
olmas›d›r. Vilisaar ve ark.n›n bildirdi¤i olguda da,
SUNCT’un lokalizasyonu sa¤ temporal bölgededir.
Bu bulgular bize olgumuzda, kranyal MR’da, beyin
sap›nda lezyon saptanmam›ﬂ olsa da, var olan
supratentoriyal demyelizan lezyonlar›n, TOR
aktivasyonu ve/veya santral inhibisyonla iliﬂkili
mekanizmalar üzerinden bu sendromun geliﬂiminde
etkili olabilece¤ini ve demyelizan patolojinin bu
birliktelikte tesadüfün ötesinde koninsidental
olabilece¤ini düﬂündürmüﬂtür.

Hastaya atak tedavisine yönelik 5 gün süreyle
intravenöz, 1 g metilprednizolon pulse tedavisi ve
oral preparatla idame tedavisi uyguland›. Hastan›n
steroid tedavisi sonras›, hem atak hem de a¤r›
bulgular›nda belirgin düzelme oldu¤u gözlendi.
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