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ÖZET
Heerfordt sendromu; ateﬂ, parotis bezinde büyüme, anterior üveit ve fasiyal sinir felcinin kombinasyonundan oluﬂan bir nörosarkoidoz formudur. Sundu¤umuz 38 yaﬂ›ndaki kad›n hastan›n her iki gözde k›zar›kl›k ve yanma, halsizlik, gece terlemeleri ve kilo kayb› ﬂikayetleri baﬂlad›ktan 20 gün sonra her iki kulak arkas›nda sert a¤r›l› ﬂiﬂlikler ortaya ç›kt›¤› ö¤renildi. Üç hafta sonra sa¤ periferik fasiyal paralizi geliﬂen hasta poliklini¤imize baﬂvurmuﬂtu. Fizik muayenede her iki parotis bezinde solid ve a¤r›l› kitleler palpe edildi. Nörolojik muayenesi sa¤ periferik fasiyal parezi d›ﬂ›nda normaldi. Oftalmolojik muayenede bilateral anterior üveit saptand›. Kraniyal manyetik rezonans görüntüleme normaldi. Parotis manyetik rezonans görüntüleme tetkikinde her iki parotis bezinin boyutlar›nda art›ﬂ, lobülasyon ve kistik lezyonlar ile heterojen kontrast tutulumu izlendi. Parotis biyopsisinde nonnekrotizan granülomatöz siyaladenit saptand›. Mediasten bilgisayarl› tomografi tetkikinde her iki akci¤erde multipl nodüller mevcuttu. Laboratuvar tetkiklerinde C-reaktif protein 0.75, sedimentasyon 26 mm/saat ve anjiyotensin dönüﬂtürücü enzim 83 U/L (N: 8-52 U/L) idi. Heerfordt sendromu tan›s› konulan hastaya evre I sarkoidoz tan›s›na ra¤men çoklu organ tutulumu nedeniyle 45 mg/gün steroid tedavisi baﬂland›. Sonuç olarak, Heerfordt sendromu nörosarkoidozun nadir bir formu olmakla birlikte fasiyal sinir paralizisi ay›r›c› tan›s›nda akla gelmelidir.
Anahtar Kelimeler: Uveoparotid ateﬂ, sarkoidoz, fasiyal paralizi.
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Heerfordt syndrome is a form of neurosarcoidosis with the combination of fever, enlargement of the parotid gland, anterior uveitis,
and facial nerve paralysis. We present a 38-year-old female patient who had a solid and painful swelling behind each ear 20 days af-
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ter the complaints of redness of both eyes, fatigue, night sweat, and weight loss. Three weeks later, right facial paralysis developed,
and the patient was seen in our outpatient clinic. On physical examination, bilateral solid and painful masses were observed on the
parotid glands. Neurological examination was normal except for the right facial nerve paralysis. Ophthalmologic examination revealed bilateral anterior uveitis. Cranial magnetic resonance imaging was normal. On parotid gland magnetic resonance imaging, enlargement, lobulation and cystic lesions on both parotid glands with heterogeneous contrast involvement were observed. Parotid biopsy showed non-necrotizing granulomatous sialadenitis. There were multiple nodules on both lungs on mediastinum computerized
tomography. Laboratory tests revealed: C-reactive protein 0.75 mg/dL, erythrocyte sedimentation rate 26 mm/hour and angiotensin-converting enzyme 83 U/L (N: 8-52 U/L) Though the patient, diagnosed as Heerfordt syndrome, had phase 1 sarcoidosis, she was
treated with 45 mg/day steroid because of the multiple organ involvement. In conclusion, Heerfordt syndrome, a rare manifestation
of neurosarcoidosis, must be kept in mind in the differential diagnosis of facial nerve paralysis.
Key Words: Uveoparotid fever, sarcoidosis, facial paralysis.

G‹R‹ﬁ
Sarkoidoz, etyolojisi bilinmeyen, birçok sistemi tutabilen, kazeifiye olmayan epiteloid granülomlarla karakterize, çeﬂitli klinik ve radyolojik bulgular›n eﬂlik etti¤i
sistemik bir hastal›kt›r (1,2). Sarkoidozda en s›k etkilenen organlar akci¤er (%90), karaci¤er (%60), deri
(%25), üst solunum yolu (%20) olup, parotis bezi (%6)
nadiren etkilenir (3). Olgular›n yaklaﬂ›k %7’sinde santral
sinir sistemi tutulumu görülür, %5’inde ise klinik olarak
nörolojik semptom ve bulgu saptan›r (4,5). Nörosarkoidozda klinik bulgular ve prognoz de¤iﬂken olup etkilenen bölgeye ve ﬂiddetine ba¤l›d›r (1). Heerfordt sendromu; ateﬂ, parotis bezinde büyüme, anterior üveit ve/veya 7. sinir felcinin kombinasyonundan oluﬂan bir nörosarkoidoz formudur (3,6).
Unilateral fasiyal parezi ile baﬂvuran, yap›lan tetkikleri
sonucunda Heerfordt sendromu tan›s› alan olguyu sunmay› amaçlad›k.
OLGU

Kulak burun bo¤az hastal›klar› konsültasyonu istenen hastaya boyun ultrasonografi tetkiki planland›. Boynun her iki taraf›nda her iki parotis komﬂulu¤unda en
büyü¤ü 1.2 cm çap›nda multipl reaktif lenf nodlar› saptand›. Parotis manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
tetkikinde her iki parotis bezinin boyutlar›nda art›ﬂ, kontürde lobülasyon ve kistik lezyonlar saptand› (Resim 1).
Kontrast enjeksiyonu sonras› her iki parotid bezinde parankimde heterojen kontrast tutulumu izlendi (Resim 2).
Parotis biyopsisinde nonnekrotizan granülomatöz siyaladenit saptand›.
Mediasten bilgisayarl› tomografi tetkikinde her iki akci¤er üst lob apikal segmentlerde ve alt lob posterior segmentlerde parankimden plevraya uzanan fibrotik çekilmeler, sol akci¤er üst lob posteriorunda bronﬂektazi ile her iki
akci¤erde multipl nodüller saptand› (Resim 3).
Laboratuvar bulgular› olarak C-reaktif protein 0.75, sedimentasyon 26 mm/saat, hemogram ve rutin kan biyokimyasal incelemeleri normal s›n›rlarda bulundu. Vaskülit

Otuz sekiz yaﬂ›nda kad›n hastan›n her iki gözde k›zar›kl›k, yanma, halsizlik, gece terlemeleri ve kilo kayb› ﬂikayetleri baﬂlad›ktan 20 gün sonra her iki kulak arkas›nda
sert a¤r›l› ﬂiﬂlikler ortaya ç›kt›¤› ö¤renildi. Özellikle sa¤ taraftaki ﬂiﬂliklere ﬂiddetli a¤r›lar eklendikten üç hafta sonra
a¤z›nda sola kayma ve sa¤ gözünü kapatamama ﬂikayetleri eklenen hasta bu ﬂikayetleri baﬂlad›ktan bir hafta sonra poliklini¤imize baﬂvurmuﬂtu.
Fizik muayenede her iki parotis bezinde solid, bas›nca
duyarl› kitle palpe edilen hastan›n ateﬂi 37.4°C, tansiyon
110/70 mmHg idi. Solunum sistemi de dahil olmak üzere
di¤er sistem muayenelerinde özellik saptanmad›. Nörolojik muayenesinde sa¤ periferik fasiyal parezi d›ﬂ›nda di¤er
kraniyal sinir muayeneleri normaldi. Motor ve duyu muayeneleri normal, derin tendon refleksleri dört ekstremitede normoaktif ve taban cildi refleksi bilateral fleksör, serebellar testler becerikli idi.

Turk Norol Derg 2010;16:144-148

Resim 1. Parotis MRG tetkikinde her iki parotis bezinin boyutlar›nda art›ﬂ, kontürde lobülasyon ve kistik lezyonlar.
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Göz hastal›klar› konsültasyonu sonucunda anterior
üveit tan›s› konuldu.
Histopatolojisi sarkoidozla uyumlu bulunan, fasiyal paralizi, anterior üveit ve parotis bezinde ﬂiﬂlik saptanan olguya Heerfordt sendromu tan›s› konuldu. Fasiyal paralizi
geliﬂtikten bir hafta sonra baﬂvuran hastaya semptomatik
tedavi verildi. Gö¤üs hastal›klar› poliklini¤ince de takibe
al›nan hasta evre I sarkoidoz tan›s› almas›na ra¤men çoklu organ tutulumu nedeniyle 0.5 mg/kg olmak üzere 45
mg/gün steroid tedavisi baﬂland›. Ülkemizde tüberküloz
prevalans› yüksek oldu¤u için profilaktik olarak izoniazid
tedavisi eklendi. Tedavinin ikinci haftas›nda parotis bezindeki ﬂiﬂlikleri geçen, göz bulgular› gerileyen hastan›n
üçüncü hafta sonunda sa¤ fasiyal paralizisi düzeldi. Steroid tedavisinin ikinci ay›n› bitirmiﬂ olan hasta 20 mg/gün
prednizolon almakta olup klini¤imiz ve gö¤üs hastal›klar›
poliklini¤ince izlenmektedir.
Resim 2. Parotis MRG (kontrastl›). Kontrast enjeksiyonu sonras›
her iki parotid bez parankiminde heterojen kontrast tutulumu.

mark›rlar› istenen hastan›n ANA’s› zay›f pozitifti.
Anjiyotensin dönüﬂtürücü enzim 83 (8-52 U/L), anti-SSA
(anti-Ro) ve anti-SSB (anti-La) negatif bulundu.
Solunum fonksiyon testlerinde FEV1 2.49 (%98), FVC
2.95 (%92), FEV1/FVC %81 idi. Bronkoskopide endobronﬂiyal lezyon görülmedi. Bronkoalveoler lavaj (BAL) ve
bronﬂ aspirasyon s›v›s›nda aside dirençli basil (ARB) negatif olup kültürde üreme olmad›. BAL s›v›s›nda %70 alveoler makrofaj, %30 matür lenfosit saptand›.
Kraniyal MRG tetkiki normal olan hastan›n tüm bat›n
ultrasonografi ile ekokardiyografi tetkiklerinde özellik saptanmad›.

TARTIﬁMA
Heerfordt sendromu sarkoidozun nadir bir formu olup
20-40 yaﬂlar›nda ve kad›nlarda daha s›k görülmektedir
(6,7). Parotis bezinde büyüme, ateﬂ, üveit, fasiyal sinir paralizisi ve sistemik sarkoidozun klinik bulgular›ndan oluﬂan
bir tablodur (5,8).
‹diyopatik periferik fasiyal paralizi tan›s› konulmadan
önce infeksiyonlar, travma, metabolik hastal›klar, neoplaziler, multipl skleroz, orofasiyal granülomatöz ve benzeri
nedenler d›ﬂlanmal›d›r (9). Nörosarkoidoz, genç eriﬂkinlerde fasiyal paralizinin s›k görülen nedenlerindendir. Nörosarkoidozda fasiyal paralizinin görülme s›kl›¤› %66’d›r. Fasiyal paralizinin tek ya da çift tarafl› olmas›, sa¤ ya da solda geliﬂme olas›l›klar› eﬂittir (10).
Heerfordt sendromuyla iliﬂkili fasiyal paralizi tan›s› sarkoidozla uyumlu histolojik, klinik ve radyolojik bulgular›n

Resim 3. Mediasten BT. Her iki akci¤erde parankimden plevraya uzanan fibrotik çekilmeler ve multipl nodüller.
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varl›¤›nda konulabilir (9). Heerfordt sendromunun ilk tan›mlanmas›ndan bu yana fasiyal paralizi ile iliﬂkili lezyon
bölgesi tart›ﬂ›lm›ﬂ, parotis bezinin büyümesine ya da fasiyal kanal içinde bir lezyonun sinire do¤rudan bas›s›na ba¤l› olabilece¤i düﬂünülmüﬂtür. Fasiyal motor yolun elektriksel ve manyetik uyar›lmas›yla patolojik sürecin serebellopontin aç›da baﬂlad›¤›, fasiyal kanal›n distaline do¤ru yay›ld›¤› ve proksimal demiyelinizasyonla karakterize oldu¤u
gösterilmiﬂtir (5).
Parotis bezinde büyüme siyalolitiyazis, bakteriyel veya
viral parotitis, Sjögren sendromu veya lenfomada da görülmektedir (3,6). Kad›nlarda daha s›k olmak üzere nörosarkoidozlu olgular›n yaklaﬂ›k %6’s›nda parotis bezi etkilenmiﬂ olup bu olgular›n %73’ünde bilateral tutulum saptanm›ﬂt›r (6,8). Parotis MRG’de tipik olarak büyümüﬂ,
T2’de hiperintens ve kontrast tutulumu olan parotis bezi
izlenir (1). Olgumuzda da her iki parotis bezinde a¤r›l› büyüme saptanm›ﬂ, özellikle sa¤ taraftaki ﬂiﬂliklere ﬂiddetli
a¤r›lar eklendikten üç hafta sonra sa¤ fasiyal paralizi geliﬂmiﬂtir. Parotis MRG’de her iki parotis bezi difüz olarak büyümüﬂ olup heterojen kontrast tutulumu saptanm›ﬂt›r. Biyopsi sonucu nonnekrotizan granülomatöz siyaladenit ile
uyumlu bulunmuﬂtur.
Sarkoidozlu olgular›n %80’inde göz tutulumu saptanmaktad›r. Göz veya orbitada herhangi bir tabaka etkilenmekle birlikte üveit en s›k rastlanan tablo olup s›kl›kla bilateraldir (1). Nörosarkoidozlu olgular›n %64’ünde anterior
üveit, %36’s›nda posterior üveit saptanm›ﬂt›r (11). Akut
üveit spontan gerileyebildi¤i gibi kortikosteroid tedavisine
yan›t vermektedir (1). Hastam›z›n ilk ﬂikayetlerinden biri
de her iki gözde k›zar›kl›k olup yap›lan göz hastal›klar›
konsültasyonu sonucunda bilateral anterior üveit tan›s› konulmuﬂtur. Steroid tedavisi sonras› hastan›n ﬂikayetleri
azalm›ﬂt›r.
Nörosarkoidozda kraniyal MRG’de periventriküler ve
derin beyaz cevherde T2’de hiperintens lezyonlar ile glioblastom veya metastaz› taklit edebilecek halka tarz›nda
kontrast tutulumu gösteren, tedavi sonras›nda gerileyen
veya kaybolan lezyonlar saptanabilir. Leptomeningeal tutulum aseptik menenjiti taklit edebilir (1). Serum anjiyotensin dönüﬂtürücü enzim (ACE) düzeyleri tan›da yard›mc› olmaktad›r (12). Hastam›z›n kraniyal görüntülemesi normal olup ACE düzeyleri yüksek saptanm›ﬂt›r.
Nörosarkoidoz tamamen iyileﬂebilir, nükslerle seyredebilir ya da kronik olarak ilerleyici olabilir (1,5). Seyrinin kesin olarak bilinememesi nedeniyle, nörosarkoidozda kortikosteroid tedavi her zaman endikedir; sistemik sarkoidozdan daha yüksek dozda (60-80 mg/gün) metilprednizolon
verilebilir. Doz, sistemik hastal›¤›n de¤il, nörolojik hastal›-
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¤›n klinik ve laboratuvar parametreleri gözlemlenerek
azalt›lmal›d›r (8,13).
Tipik Heerfordt sendromu bulgular› bulunan ve histopatolojik olarak sarkoidoz tan›s› alan olgumuza, akci¤er
tutulumu aç›s›ndan radyolojik olarak evre I olmas›na ra¤men, fasiyal paralizinin olmas›, ayr›ca çoklu organ tutulumu nedeniyle 45 mg/gün prednizolon baﬂlanm›ﬂt›r. Tedavinin ikinci haftas›nda parotis bezindeki ﬂiﬂlikleri geçen
hastan›n üçüncü hafta sonunda sa¤ fasiyal paralizisi düzelmiﬂtir. Steroid tedavisinin ikinci ay›nda olan hasta, 20
mg/gün prednizolon almakta olup, asemptomatiktir ve
hem klini¤imiz hem de gö¤üs hastal›klar› poliklini¤ince izlenmektedir.
Sonuç olarak; Heerfordt sendromu nörosarkoidozun
nadir bir formu olmakla birlikte, fasiyal sinir paralizisi ay›r›c› tan›s›nda akla gelmelidir.
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