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Öz
İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon (İİH) sekonder bir nedene bağlı olmayan kafa içi basınç artışıdır. Sıklıkla genç ve obez kadınlarda görülür. Baş ağrısı, görme
problemleri ve pulsatil kulak çınlaması hastaları en çok hekime götüren şikayetlerdir. İİH heterojen bulgu ve belirtileri nedeniyle aile hekimlerini ve birçok branşı
birlikte ilgilendirmektedir. Tedavisi gecikirse kalıcı morbidite yaratan bu hastalıkta her olgu için kişiye özgü bir tedavi planlanmalıdır. Bu yazıda son yayınlar
çerçevesinde İİH’nin etiyopatogenezi ile birlikte tanı ve tedavisi gözden geçirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon, psödotümör serebri, primer psödotümör serebri, optik sinir kompartman sendromu, derleme

Abstract
Idiopathic intracranial hypertension (IIH) is a condition of increased intracranial pressure without a secondary etiology. IIH is seen frequently in young and obese
women. Headache, vision problems, and pulsatile tinnitus are the most common symptoms that lead patients to physicians. IIH requires a multidisciplinary
approach because it could create permanent morbidity and its treatment plan should be individualized for each patient. The aim of this review was to provide an
updated overview of IIH’s pathogenesis, diagnostic criteria, and treatment strategies.
Keywords: Idiopathic intracranial hypertension, pseudotumor cerebri, primary pseudotumor cerebri, optic nerve compartment syndrome, review

Giriş
İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon (İİH) ikincil bir nedene
bağlı olmayan (sebebi tespit edilememiş) ve normal beyin omurilik
sıvısı (BOS) bileşimi ile birlikte olan kafa içi basınç artışıdır.
İİH’nin yıllık insidansı yaklaşık 100,000’de 3 kişidir ve sıklıkla
genç obez kadınlarda görülür (1,2). Hastalık teşhis edilemez veya
tedavi gecikirse başlıca morbidite nedenleri ciddi baş ağrısı ve
görme kaybıdır (3).

İntrakraniyal hipertansiyonun yer kaplayıcı lezyon dışında
ikincil nedenlerini kapsayan psödotümör serebri adlandırmasının
İİH ile eş anlamlı/birbirinin yerine kullanılması doğru
değildir. Günümüzde İİH primer psödotümor serebri olarak
adlandırılmaktadır (4). İİH tüm araştırmalara rağmen sebebi
aydınlatılamayan kafa içi basınç artışıdır. Benign intrakraniyal
hipertansiyon, meningeal hidrops, seröz menenjit adlandırmaları
geçerliliğini yitirmiştir. İİH heterojen bulgu ve belirtileri ile
nöroloji, göz, kulak-burun-boğaz uzmanları, beyin cerrahları
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ve aile hekimlerinin karşısına çıkmaktadır. Bu yazıda amacımız
psödotümor serebri sendromunu değil, İİH’nin (primer
psödotümor serebri) güncel tanı ve tedavisini son yayınlar
çerçevesinde gözden geçirmektir.

Belirti ve Bulgular
Baş ağrısı (%92) ve geçici görme kayıpları (%72) İİH’de en sık
görülen belirtilerdir (5,6). Baş ağrısı frontal, retro-orbital bölgede,
zonklayıcı ya da baskı hissi şeklindedir (7). Ağrı günlük, sürekli
ve öksürmekle, ayakta durmakla artan karakterdedir (8). Baş
ağrısı olan olgularda allodini sık görülen bir semptomdur (%50)
ve ağrı ise migrenöz karakterde olabilir (9). Yüzde sinir trasesine
uyan allodini ve göz hareketleri ile retro-oküler ağrının olması
diğer baş ağrısı semptomlarından ayırt ettirici bir özellik olarak
tanımlanmıştır (5,9).
Papilödem anektodal olgular hariç tüm İİH’li olgularda
görülür ve nadiren baş ağrısı olmadan da saptanabilir (10,11).
Tedavi edilmezse ilerleyici görme kaybı ile optik atrofiye bağlı
körlük yaratabilir (3). Görme kaybı gelişmesi için risk faktörleri
erkek cinsiyet (12), puberte çağında olmak (13,14), 40 yaşın
üstünde olmak (15), uyku apne sendromu bulunması (16), siyah
ırk (17) ve morbid obezitedir (18). Ayrıca İİH’de baş ağrısı
olmaması, hipertansiyonun ve aneminin eşlik etmesi kötü gidiş
ile birlikte rastlanan özelliklerdir (12,19,20). Geçici görme kaybı,
bulanık görme ve fotopsinin papilödem ile ilişkili semptomlar
olduğu düşünülmektedir.
Tek taraflı ya da asimetrik papilödem bildirilmiş olgular da
vardır (21,22). Uzun süreli artmış intrakraniyal basınç nedeniyle
pituiter gland üzerindeki mekanik bası “boş sella” oluşmasına
neden olur. Optik kiazmanın ve optik sinirin boş sella içine yer
değiştirmesi, olgularda vizyon bozulması ile sonuçlanabilir. Bu
yer değiştirme asimetrik gerçekleşirse papilödemin de asimetrik
olabileceği öne sürülmüştür (23).
Başlıca görme alanı kusurları genişlemiş kör nokta, çekosentral
skotomlar ve konsantrik daralmadır. Genişlemiş kör nokta, artmış
intrakraniyal basınç nedeniyle optik diskin şişmesi ve peripapiller
retinal reseptörlerin yer değiştirmesi (koroidal katlanma) ile
oluşan klasik defekttir. Nazal inferior görme alanı kaybı disk
seviyesindeki sinir aksonlarının optik kanal içinde sıkışması ile
enfarktına bağlı oluşan diğer sık görülen bir alan defektidir (3).
Olgular pulsatil tinnitus, kulakta dolgunluk, düşük frekanslı
sesleri duyamama, vertigo (24,25) ve spontan otore ya da rinore
yakınmaları ile kulak burun boğaz hekimlerine başvurabilirler
(26,27). Spontan otore ve rinorenin birçok sebebi olmakla birlikte,
İİH özellikle beden kitle indeksi 30 kg/m2’den fazla olan kilolu
kadınlarda akla gelmesi gereken sebeplerden biridir (28). Diplopi,
bulantı, ense veya sırt ağrısı İİH’de görülebilen diğer şikayetlerdir
(7,29).

Tanı Ölçütleri ve Ayırıcı Tanı
İİH tanı ölçütleri 2014 yılında ikincil nedenlerden daha iyi
ayırt edebilmek için yeniden düzenlenmiştir (Tablo 1) (30). İİH
tanısı için intrakraniyal basınç artışına yol açabilecek nedenlerin
tümünün araştırılması gerekmektedir. Doğru tedavi yaklaşımı
için ayrıntılı öykü ve ileri tetkik önemlidir. Ayırıcı tanıda yer alan
durumlar Tablo 2’de özetlenmiştir (31,32).
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Lateral dekübit pozisyonunda ölçülen normal BOS
açılış basıncı 180-200 mmH2O’dur. Uluslararası Baş Ağrısı
Topluluğu’nun [International Headache Society (IHS)] 2013
yılında yayınladığı sınıflamada baş ağrısı olan olgularda BOS
basıncının 250 mmH2O’nun üzerinde olması İİH tanı ölçütü
olarak tanımlanmıştır (7). IHS ölçütleri BOS basıncı 200 ile 250
mmH2O aralığında olan olguları ve baş ağrısı bulunmayanları
kapsamamaktadır. BOS basıncı 200 ile 250 mmH2O olan olgularda
hastalığa pulsatil tinnitus, 6. kraniyal sinir felci, papilödem,
manyetik rezonans (MR) venografide transvers sinüs daralması,
kraniyal MR’da parsiyel boş sella veya optik sinir kılıfının
etrafında BOS mesafesinin genişlemesinden en az birinin eşlik
etmesi günümüzde İİH tanısı için yeterli olarak tanımlanmıştır
(Tablo 1) (30).
Tanı için BOS açılış basıncı ölçümü sedatif ilaç kullanılmadan
ve basınç düşürücü tedavi başlanmadan önce, lateral dekübit
pozisyonda yapılmalıdır (7). BOS biyokimyası ve sitolojisi mutlaka
normal olmalıdır.
Optik disk druzeni, hiperoptik gözde eleve disk görünümü
gibi psödopapilödem nedenleri ile gerçek papilödem ayırıcı tanısı
deneyimli bir nöro-oftalmalog tarafından yapılmalıdır. Optik
disk sınırının netliğinin azalması, spontan venöz pulsasyonun
görülmemesi, dolgun retinal venler, optik diskin bombeleşmesi,
peripapiller hemorajiler ve eksüdalar ya da optik sinir katmanında
görülen enfarktlar gerçek papilödemi düşündüren bulgulardır
(Şekil 1). Papilödem saptanan olgularda malign hipertansiyonu
dışlamak için tansiyon ölçümleri yapılmalı, bu olgular acil
Tablo 1. İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon tanısı için
modifiye Dandy kriterleri
1. Artmış intrakraniyal basınç belirti ve bulguları olması
2. Nörolojik muayenede lokalizan bulgu olmaması
3. Ventriküler sistemin şekil ve boyutlarının normal olması ve
artmış BOS basıncı (200 mmH2O) bulguları dışında nörolojik
tanı testlerinin normal olması
Nöro-görüntülemede boş sella, optik sinir kılıfının BOS
aralığının genişlemesi ve düzgün duvarlı, akım ile ilişkili
olmayan venöz sinüs darlığı veya kollapsı dışındaki durumlar
başka tanı düşündürmelidir
4. Bilincin açık ve uyanık olması
5. İntrakraniyal basınç artışına yol açacak diğer nedenlerin
olmaması
BOS açılış basıncı 200-250 mmH2O ise aşağıdakilerden en az
biri eşlik etmelidir:
Pulsatil senkron tinnitus
6. sinir felci
Frisen sınıf 2 papilödem
Drusen-negatif disk ödem için ekografi yapılmalı ve optik disk
ödemini taklit edebilecek anomaliler dışlanmalıdır
MR venografide (özellikle otomatik eliptik-merkezli teknik ile)
lateral sinüs stenoz veya kollapsı görülmesi
Kraniyal MR görüntüleme koronal ve sagital kesitlerde
parsiyel boş sella ve T2 ağırlıklı aksiyel kesitlerde glob
komşuluğundaki optik sinir kılıfının etrafında BOS mesafesinin
genişlemesinin görülmesi.
BOS: Beyin omurilik sıvısı, MR: Manyetik rezonans
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Tablo 2. İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon ayırıcı
tanısında yeralan durumlar
1. Östrojen ile ilişkili durumlar
Oral kontraseptif kullanımı
Gebelik
Polikistik over sendromu
2. İntrakraniyal venöz akım patolojileri
Venöz akımı engelleyen konjenital anomaliler
Dural venöz sinüs kompresyon ya da obstrüksiyonu
Kraniyal venöz akımı engelleyen ekstrakraniyal patolojiler
Venöz sinüs trombozu
3. Hematolojik patolojiler
Anemi (demir eksikliği, pernisiyöz, aplastik vb.)
Lösemi
Miyelom
Polisitemi
Trombosit ya da faktör anomalileri
Periferik nöropati, organomegali, endokrinopati, monoklonal
gammopati sendromu (POEMS)
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olarak ayırıcı tanıda yer alan intrakraniyal patolojiler yönünden
nöro-görüntülemeye sevk edilmelidir. İİH’ye bağlı papilödem
olgularının çoğu görme alanındaki daralmanın farkında değildir ve
bilgisayarlı perimetri ile görme alanı tetkiki, fundus fotoğraflaması
hastalığın izlemi için yapılmalıdır.
İİH’ye eşlik edebilen başlıca nöro-görüntüleme bulguları ise
boş sella (%70), perioptik subaraknoid alan genişlemesi (%45) ve
tortuozitesi (%40), posterior skleranın düzleşmesi (%80), optik
sinir papillasının vitröz içine protrüzyonu ve transvers sinüs
stenozudur (%90) (Şekil 2, 3) (4,7,30,33,34). Bu bulguların İİH
tanısına özgül olmadığı unutulmamalı ve sebep olabilecek diğer
patolojiler mutlaka araştırılmalıdır. Olası yer kaplayıcı lezyon
ve enfeksiyöz patolojileri dışlamak amacıyla MR incelemesi
intravenöz kontrastlı kraniyal ve orbita MR görüntüleme ve MR

4. Endokrin patolojiler
Tiroid (hipotiroidi, tiroid replasman tedavisi)
Adrenal (hiperadrenalizm, Cushing sendromu, Addison
hastalığı)
Paratiroid (hipoparatiroidizm, psödohipoparatiroidizm)
Pitüiter (akromegali, büyüme hormonu replasman tedavisi)
Turner sendromu
Diğerleri
5. Enfeksiyonlar
Orta kulak iltihabı, mastoidit
Non-spesifik viral enfeksiyonlar
Lyme hastalığı
Kronik menenjit (sfiliz, brusella, kriptokok vb.)
Poliomiyelit, Guillain-Barré sendromu
Diğer viral enfeksiyonlar (Varisella, enterovirüs 71)
Diğer bakteriyel enfeksiyonlar (frontal/paranazal sinüzit,
gastroenterit, tifüs vb.)
6. Kafa travması

Şekil 1. İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon olgusunda papilödem;
optik disk sınırının netliğinin azaldığı ve bombeleştiği, retinal venlerin
dolgunlaştığı (*), peripapiller hemorajiler (beyaz oklar) ve eksüdalar
(siyah oklar) görülmektedir.

7. Nütrisyonel patolojiler
Vitamin D eksikliği
Malnütrisyon
Vitamin A eksikliği ve fazlalığı
8. İlaçlar ve kimyasallar
Steroidler
Tetrasiklinler
Nalidiksik asit
Diğer ajanlar (danazol, lityum karbonat, perheksilin
maleat, amiodaron, penisilin, siprofloksasin, nitrofurantoin,
sulfametaksazol, mesalamin vb.)
9. Diğer hastalıklar
Sistemik lupus eritematozus
Behçet hastalığı
Renal hastalık
Kardiyak ve solunum yolu hastalıkları
Uyku bozuklukları
Psikiyatrik hastalıklar (depresyon, bulimia)
Enzim eksiklikleri (galaktozemi, 11-beta-hidroksilaz eksikliği,
alfa-kimotripsin eksikliği)
Tablolara ait referanslar metin içinde belirtilmiştir.

Şekil 2. İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon olgusunda kraniyal
manyetik rezonans T1 ağırlıklı aksiyel kesitte iki yanlı optik sinir
tortuozitesi (oklar) görülmektedir.
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venografi dahil edilerek yapılmalıdır. Yağ baskılamalı sekansların
çekime eklenmesi orbita ve optik sinir patolojilerinin daha iyi
ayırt edilmesini sağlayacaktır. Papilödemi olan olgularda nörogörüntüleme ile intrakraniyal yer kaplayıcı lezyon olmadığından
emin olunduktan sonra BOS açılış basıncı ölçümüne geçilmelidir.
Tüm olguların ayırıcı tanıda yer alan patolojiler (Tablo 2)
açısından tansiyon, ateş, açlık kan şekeri, hemogram ile karaciğer
enzimleri ve böbrek fonksiyonlarını içeren serum biyokimya

Şekil 3. İdiyopatik intrakraniyal hipertansiyon olgusunda kraniyal
manyetik rezonans venografide sol transvers sinüs stenozu (ok) görülmektedir.

Şekil 4. Optik kiazma (intrakraniyal beyin omurilik sıvısı (BOS)
aralığı) (a) ve optik sinir etrafındaki (intraorbital BOS aralığı) (b), BOS
aralıklarının şematik çizimi. BOS intrakraniyal subaraknoid aralıktan (a)
orbitaya (b) doğru akar. Kanaliküler bölgedeki BOS aralığı (c) optik sinir
etrafında subaraknoid mesafenin en dar olduğu bölgedir. Subaraknoid
aralığın intraorbital segmenti septalı (d), retrobulber segmenti ise
küçük trabeküllerle (e) karakterizedir. BOS hacmine bağlı olarak akım
intrakraniyal subaraknoid aralıktan optik subaraknoid aralığa doğru
yönlenir
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incelemesinin de dahil edildiği temel bir incelemeden geçirilmesi
gerekir (31,32). Ancak ileri incelemede öykü yol gösterici
olacaktır.

Etiyopatogenez
İİH BOS yapımı, dağılımı ve drenajındaki olası
düzensizlikten kaynaklanmakla birlikte etiyopatogenezi henüz
aydınlatılamamıştır. Parankimal ödem, artmış serebral kan akımı,
BOS yapımının artması ve venöz drenajdaki bir obstrüksiyonun
sebep olabileceği öne sürülmüştür (32).
Hipotalamik-pitüiter-adrenal eksendeki bozukluklar (Addison
hastalığı, Cushing sendromu, kortikosteroid kullanımı) ya da
kadın cinsiyet, gebelik, polikistik over sendromu, obezite, oral
kontraseptif kullanımı gibi durumlarda intrakraniyal basınç
artışı olması etiyopatogenezde hormonal ilişki olabileceğini
düşündürmektedir. Nöroendokrin etkinin koroid pleksus
epitelyal hücrelerde bol miktarda bulunan mineralokortikoid
reseptörlerinin uyarımı ile BOS yapımının artışına neden olduğu
ileri sürülmüştür (35). Bu hipotez hiperaldosteronizm, obezite,
hiperkortizolizm, rekombinant büyüme hormonu kullanımı olan
olgularda açıklayıcı olabilir; ancak sebebi saptanamamış olgularda
BOS üretiminin arttığına dair kanıt bulunamamıştır (36).
Etiyopatogenezde venöz drenajdaki azalmanın İİH’ye yol
açtığı önerisi henüz aydınlatılamamış bir durumdur. İkincil
nedenlerden kafa travması, geçirilmiş orta kulak enfeksiyonu ya
da diğer protrombotik hastalıklarda (Behçet hastalığı, sistemik
lupus eritematozus, Faktör V Leiden mutasyonu, antitrombin
III eksikliği, hormon terapileri gibi) tam tıkayıcı olmayan venöz
stenoz açıklayıcı olabilir. Ancak obezite, kadın cinsiyet, gebelik
gibi komorbid protrombotik faktörlerin İİH’de sık görülmesi bu
durumun aydınlatılmasını zorlaştırmaktadır (32).
İİH’de görülebilen transvers sinüs darlıklarının hastalığın
sebebi olmaktan ziyade artmış intrakraniyal basıncın sonucu
olarak gelişmiş olabileceği de ortaya atılmıştır (37). Normal kafa
içi basıncı olan bireylerde gözlenen transvers sinüs asimetrisi ve
tek taraflı hipoplazi normal varyant olarak değerlendirilmektedir.
Anatomik çalışmalar stenozun trabekül, septa veya hipertrofiye
granülomlara bağlı oluşabileceğini göstermiştir (38). İİH’li
olgularda BOS basıncı normale geldikten sonra da transvers sinüs
stenozunun devam etmesi (39), görme alanı kaybı ile stenozun
derecesinin korele olmaması (34) stenozun etiyolojik bir faktör
olmaktan çok ikincil etkiyle oluştuğunu düşündürmektedir.
Optik sinir etrafındaki subaraknoid mesafe “cul-de-sac”
anatomisi ve trabeküllü yapısı ile diğer subaraknoid aralıktan
farklı yapıdadır (Şekil 4). Optik sinirin histolojik olarak gerçek
bir kraniyal sinir olmaması, esasında dura ile çevrelenmiş
orbitaya uzanan ak madde demeti olması da ayrıcalıklı bir
durumdur. İntrakraniyal yer kaplayıcı lezyonlar, İİH, enfeksiyöz
ve enflamatuvar santral sinir sistemi hastalıklarında optik sinirin
direkt olarak etkilenmesi özgün anatomisinden kaynaklanmaktadır
(40).
İİH’li üç olguda yapılan kontrastlı bilgisayarlı sisternografi
optik sinir etrafındaki subaraknoid mesafede kontrastlanma
olmaması ile BOS’un subaraknoid aralıktaki serbest dolaşımını
bozan “optik sinir kompartman sendromu” kavramını ortaya
çıkarmıştır (40,41). Bu üç olguda lomber ponksiyon (LP) ile alınan
BOS ve tedavi için optik sinir kılıfı fenestrasyonu yapılırken alınan
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optik sinir kılıfı içindeki BOS karşılaştırılmıştır. Sonuçta optik
sinir kılıfı içindeki “lipokalin-like prostaglandin D-sentetaz”
(L-PGDS) miktarı hastalığın ağırlığıyla orantılı olarak 2 ile 7 kat
arasında değişen miktarda fazla bulunmuştur. L-PGDS, BOS’ta
homojen olarak bulunan, beyin dokusundan kaynaklanan bir
proteindir. Bu çalışma optik sinir etrafındaki subaraknoid aralıkta
L-PGDS atılımının azalmasına ya da yapımının artmış olmasına
bağlı olarak optik sinir kompartman sendromunu destekler
(41). İİH’de görülebilen perioptik subaraknoid alan genişlemesi,
posterior skleranın düzleşmesi, optik sinir papillasının vitröz içine
protrüzyonu ve hatta boş sella optik sinir kompartman sendromunun
nöro-görüntüleme bulguları olarak değerlendirilebilir.

Tedavi
İİH’de etiyoloji aydınlatılamamış olmakla birlikte birçok
tedavi yöntemi bulunmaktadır. Medikal tedavide BOS yapımını
azaltmak ya da drenajını artırmak hedeflenir. Medikal tedavi ile
birlikte kilo vermenin baş ağrısı, görme alanı ve papilödem üzerine
olumlu etkileri gösterilmiştir (42,43). Dirençli olgularda ise
birçok cerrahi yöntem tanımlanmıştır. Tedavi olguya ve hastalığın
seyrine göre belirlenmelidir. Tedavide amaç intrakraniyal basıncı
düşürerek görme kaybını ve baş ağrısını engellemek olmalıdır.
Tedavide koroid pleksustan BOS yapımını azaltan
karbonik anhidraz inhibitörü asetazolamid temel ilaçlardan
biridir. Bölünmüş 2 ya da 3 dozda 1-4 g/gün asetazolamid
kullanılabilir. Bu ilacın papilödem ve görme üzerinde olumlu
etkileri olmasına rağmen baş ağrısı kontrolünde etkisinin sınırlı
olduğu düşünülmektedir (44). Serum sodyum ve potasyum
düzeylerinin düşmesine bağlı paresteziler en sık görülen yan
etkidir. Böyle bir durumda başka bir organ fonksiyon bozukluğu
yoksa potasyum replasmanı ve yakın takip ile tedaviye devam
edilebilir. Döküntü, kristalüri, böbrek taşı, kemik iliği
depresyonu, trombositopeni, hemolitik anemi yan etkileri ise
tedavinin kesilmesini gerektirir.
Topiramat migren tedavisinde de kullanılan, zayıf bir karbonik
anhidraz inhibitörü olan ve kilo kaybı yan etkisi nedeniyle tercih
edilebilecek bir ilaçtır (45,46). Topiramatın İİH’de etkin bir
tedavi olduğu ve asetazolamide cevapsız ya da yan etkisi dolayısıyla
kullanamayan olgularda etkinliği gösterilmiştir (46,47). Günlük
50 mg bölünmüş dozda başlanarak kademeli olarak 100-150 mg’ye
yükseltilen topiramatın tedavide etkili olduğu bildirilmiştir (46).
Steroidlerin İİH tedavisinde faydalı olduğuna dair bir kanıt
yoktur. Kilo alımı, venöz staz gibi yan etkileri ve ikincil olarak
intrakraniyal hipertansiyona yol açma potansiyelleri nedeniyle
tercih edilmemelidir (48). Furosemid, mannitol gibi ilaçların
netleşmemiş bir mekanizmayla kafa içi basıncını azaltıcı etkisi
vardır (24,49).
Tanı amaçlı yapılan LP sonrasında BOS basıncının düşmesi
ile semptomlar bir süre için gerileyebilir. Medikal tedavi ile
birlikte olgunun takibine göre belirli aralıklarla yapılan LP’ler ile
izlem sağlanabilir. Fakat bu yöntem hem enfeksiyon riski taşır,
hem de konforlu bir tedavi şekli değildir. Medikal tedavinin
koruyuculuk sağlamadığı ancak ardışık LP’lerden faydalanan
olgularda lumboperitoneal (LPe)/ventriküloperitoneal (VP) şant
bir seçenek olarak düşünülmelidir. Şant operasyonu tüm hastalarda
remisyon sağlamaz ve şant disfonksiyonu, enfeksiyon gibi
cerrahi komplikasyonları da beraberinde getirir. Operasyondan
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faydalanmış olgular, şant fonksiyonel olmasına rağmen ortalama
2 yıl içerisinde tekrar semptomatik hale gelebilirler (50,51,52).
Rosenberg ve ark. (53) yaptıkları bir çalışmada İİH için uygulanan
LPe şantların revizyon süresini ortalama 9 ay olarak bulmuş, üstelik
tüm uygulanan LPe şantların %64’ü 6 ay içinde değiştirilmek
durumunda kalmıştır. İİH’de LPe şantlar için en sık komplikasyon
şant obstrüksiyonu iken, şantın aşırı çalışmasına bağlı oluşan
ikincil intrakraniyal hipotansiyon ikinci en sık komplikasyondur
(53,54,55,56,57). Buna rağmen baş ağrısı ve görme bozukluğu
olan olgularda birinci basamak tedavi olarak önerilmektedir (54).
VP şantın, LPe şanta kıyasla daha az komplikasyon ve revizyon
riski taşıdığı bilinmektedir (52,58). Sorunsuz bir şant uygulaması
için yeterli genişlikte ventriküllere ihtiyaç vardır. İİH’de sık
görüldüğü gibi slit ventrikül varlığında çerçeveli veya çerçevesiz
stereotaktik yöntemlerden yararlanarak şant uygulaması daha
az komplikasyon riski taşır (59,60). Programlanabilir valvlerin
kullanımı ile şantın aşırı çalışmasına bağlı ikincil intrakraniyal
hipotansiyon VP şantta daha az görülür (52,58,61). McGirt ve ark.
(58) VP şant uygulamasının, baş ağrısı olan olgularda ameliyat
sonrası %95’e varan oranda baş ağrısını giderdiği bildirilmişlerdir.
Bununla birlikte baş ağrısı, olguların %20’si ve %48’inde sırasıyla
12 ile 36 ay içinde şant çalışıyor olmasına rağmen tekrarlamıştır
(58). Bütün bunlara ek olarak papilödemi olmayan ve uzun
süreli semptomların eşlik etmediği olgularda şantın faydalı
olmayacağı akılda tutulmalıdır (58,61). Şant operasyonlarından
kısmen faydalanan ya da hiç faydalanmayan olgularda optik sinir
kompartman sendromu akla gelmelidir.
Optik sinir kılıf fenestrasyonu (OSKF), optik sinir kılıfında
dural ve araknoid pencere açılması ile yapılır. Uzun yıllardır
oftalmologlar tarafından değişik yaklaşımlarla ve sıklıkla da
orbitotomi kullanılarak uygulanır. Optik siniri saran komşu
kompartmanların ilişkilendirilmesi sinirin lokal dekompresyonunu
sağlar. OSKF’den sonra vizyonda düzelmenin (%80) diğer
yöntemlere oranla (%38,7-47) daha iyi olduğu gösterilmiştir
(62). Öte yandan bu yöntem ciddi komplikasyonlar ile de
ilişkilidir. İris sfinkter parezisi, santral retinal arter oklüzyonu ve
akomodasyon parezisi bu ciddi komplikasyonlardan bazılarıdır
(63,64,65,66,67,68,69). Bu cerrahinin tek taraflı uygulandığı
olgularda ameliyat yapılmayan gözde de papilödemin ve görme
alanının düzeldiği gösterilmiştir (70).
Bu ciddi komplikasyon risklerini bertaraf etmek amacıyla
son yıllarda daha fizyolojik ve minimal invazif bir yöntem olan
endoskopik endonazal yaklaşım beyin cerrahları tarafından
orbitotomiye alternatif olarak gündeme getirilmiştir. Endoskopik
endonazal yöntemle OSKF yapılan olgular olduğu gibi (71,72)
sadece optik dekompresyon yapılan ama optik sinir kılıfı
açılmadan tedavi edilen olgular da vardır (73,74). Endoskopik
endonazal yöntemler tek taraflı (71,73,74) veya iki taraflı (72)
uygulanabilir. Endoskopik tek taraflı optik dekompresyon, düşük
komplikasyon oranı ve hem baş ağrısı hem de papilödem ve
görme alanı üzerindeki pozitif etkileri ile yeni tanımlanmış bir
yöntemdir (73). Bu yöntemin tek taraflı uygulandığı olgularda
ameliyat yapılmayan gözde de papilödemin ve görme alanının
düzeldiği gösterilmiştir (73).
Transvers venöz sinüsün stentlenmesi, İİH’de tanımlanmış
bir başka girişimsel yöntemdir; ancak stenozun İİH’nin sebebi
mi yoksa sonucu mu olduğu tartışmalıdır (34). Dolayısıyla bu
invazif yöntemle venöz sinüs akımının düzeltilmesinin olguya
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sağlayacağı katkılar da tartışmalıdır. Bu alandaki çalışmalar son
derece yenidir. Kısıtlı sayıda olguyu içeren seriler yayınlanmış ve
başarılı sonuçlar bildirilmiştir (75,76). Bu yöntemin uzun dönem
sonuçları bilinmemektedir ve bazı yazarlar venöz sinüs stenozunun
çözülmesinin klinik olarak olgulara bir yararı olmayacağı
düşüncesindedirler (77,78,79).
Girişimsel yöntemler medikal tedavi ile önlenemeyen
ilerleyici görme kaybında zaman kaybetmeden planlanmalıdır.
Literatürde baş ağrısının geri planda olduğu papilödem ve görme
kaybı ile seyreden olgularda OSKF, baş ağrısının ön planda olduğu
olgularda ise VP ve LPe şant operasyonlarının tercih edilebileceği
bildirilmiştir (50,51). Ancak bu bir kural olarak algılanmamalı,
yeni cerrahi yöntemler de göz önünde bulundurularak olguya göre
karar verilmelidir.
Gebelikte kilo alımı ve hormonal değişim nedeniyle hastalık
başlayabilir veya var olan hastalık kötüleşebilir. Gebelikte sık
görülen venöz sinüs trombozu tanısı mutlaka dışlanmalıdır. C
kategorisinde olan asetazolamid ve topiramatın ilk trimesterde
kullanımı önerilmez. Bu olgularda tekrarlayan LP’ler tedavi
seçeneği olabilir. Cerrahi tedavi gerektiren olgularda ise büyüyen
uterusa bağlı şant tıkanıklığı olma riskinden dolayı OSKF tercih
edilmelidir.
BOS basıncı tedavi ile normale geldikten sonra da baş
ağrısı devam edebilir. Böyle bir durumda kronik baş ağrısı
nedeniyle ilaç aşırı kullanımı, migren, gerilim tipi baş ağrısı
gibi eşlik eden başka bir tip baş ağrısı, depresyon, anksiyete
olup olmadığı sorgulanmalıdır. Primer baş ağrıları da İİH gibi
genç-orta yaş kadınlarda sık görülür ve BOS basıncı yüksekliğine
bağlı kötüleşebilir (9). Şantlı olgularda baş ağrısının artışı ya
da karakterinin değişmesi şant disfonksiyonu ya da enfeksiyon
belirtisi olabilir. Şant fonksiyonel olsa bile İİH’nin kötüleşebileceği
bilindiğinden dolayı oftalmolojik takip bırakılmamalıdır.
BOS yapımını azaltan ilaçlardan, VP ve LPe şant gibi
uygulamalardan faydalanan olgularda artmış BOS üretimine bağlı
farklı bir etiyoloji düşünülebilir. VP ve LPe şanttan faydalanan
olgularda BOS drenajının azalması da etiyolojik faktör olabilir.
Bu tedavilerden kısmen yararlanan veya hiç yararlanmamış olgular
için optik sinir kompartman sendromu açıklayıcı olabilir; ancak
etiyopatogenezin tam olarak aydınlatılması için yeni çalışmalara
ihtiyaç vardır.

Sonuç
İİH’de etiyolojik sebepler net aydınlatılamamıştır. Hastalığın
belirti ve bulguları çok çeşitlidir ve birçok tıbbi dalı ilgilendirir.
Olgular mutlaka multidisipliner şekilde izlenmelidir. Her olguda
farklı seyreden hastalık için kişiye özgü bir tedavi planlanmalı
ve her olgu göz komplikasyonları açısından yakından takip
edilmelidir. İİH’nin daha iyi anlaşılabilmesi ve tedavisi için yeni
bilimsel çalışmalara ihtiyaç vardır.
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