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Psödoaltıncı Kranyal Sinir Felci ile Gelen İdyopatik Orbital Miyozit
Olgusu: Nörogörüntülemenin Önemi
Idiopathic Orbital Myositis with Pseudosixth Nerve Palsy:
The Importance of Neuroimaging
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Sayın Editör,
Kırk sekiz yaşında kadın hasta, 10 günlük sağ hemikranyal,
zonklayıcı, sağ göz ardında yoğunlaşan baş ağrısı ve sağa bakışta
belirginleşen horizantal diplopi ile başvurdu. Öz ve soygeçmişinde
özellik yoktu. Nörolojik muayenesinde primer pozisyonda sağ göz
içe deviye, sağ göz dışa bakışta 3 mm kısıtlı idi. Sağda minimal
propitoz mevcuttu. Göz dibi, motor ve duyu sistem muayeneleri
olağandı.
Altıncı kranyal sinir tutulumu etyolojisine yönelik yapılan
kan biyokimyası, tam kan sayımı, tiroid fonksiyon testleri ve
otoantikorları normal sınırlarda idi. Vaskülitik belirteçler (ANA,
p-ANCA, c-ANCA, anti ds-DNA, AMA, ASMA, anti-Scl-70, antiJo-1, anti-SSA, anti-SSB), asetilkolin reseptör antikoru ve enfektif
serolojik belirteçler (hepatit B yüzey antijeni, herpes simpleks virüs
tip 1 ve tip 2 IgM, anti HIV, Brucella, Varicella-Zoster virüs IgM,
anti hepatit C virüs, VDRL-RPR) negatifti. Kranyal bilgisayarlı
tomografi ve kontrastlı manyetik rezonans görüntülemeleri
(MRG) normal sınırlardaydı. Sinir iletim çalışmaları ve iğne
elektromiyografi normaldi. Ardışık sinir uyarım testlerinde
anlamlı dekrement ve/veya inkrement saptanmadı. Beyin omurilik
sıvısında (BOS) direkt bakıda hücre görülmedi, BOS biyokimya
ve IgG indeksi normaldi (0,37). Orbita MRG’sinde; sağ medial
rektus kası T2, FLAIR ve yağ baskılı kontrastlı T1 ağırlıklı
sekanslarda hipertrofik ve izo-hiperintensti (Şekil 1A, 1B, 1C, 1D).
Sağ medial rektus kalınlaşması miyotendinöz bileşke tutulumu ile

devamlılık göstermekteydi (Şekil 1A, 1B). Özgün orbita MRG
bulguları ile hasta, etyolojiye yönelik yapılan tetkiklerde anlamlı
patoloji saptanmaması doğrultusunda “idyopatik orbital miyozit”
tanısı aldı. Metilprednizolon 80 mg/gün p.o tedavisi başlandı.
Kortikosteroid tedavisinin birinci haftasında semptomları
gerileyen hastanın kliniği 2. haftada tam düzeldi. Kortikosteroid
dozunun kademeli olarak azaltılması ve klinik yanıtın korunduğu
en düşük dozda idamesi planlanarak hasta klinik takibe alındı.
“Orbital miyozit”, birincil olarak ekstraoküler kasları
tutan, enflamatuvar bir hastalıktır (1). Hastaların çoğu 30’lu
yaşlarındadır. Kadınlarda, erkeklere kıyasla 2 kat sık görülür.
Tutulum genellikle tek taraflıdır, en sık medial rektus kası
etkilenmektedir. Hastalar akut başlangıçlı ağrılı çift görme
yakınması ile başvurmaktadır. Göz küresi hareketleri ile ağrı
artabilir. Nörolojik muayenede bakış kısıtlığı ile birlikte
konjunktival ödem ve propitoz saptanabilir. Görüntüleme
yöntemleri ile tutulan ekstraoküler kas(lar)ın hipertrofik izlenmesi
tanı için önemlidir. Etkilenen ekstraoküler kas kalın, T2 ağırlıklı
serilerde yüksek sinyallidir (2). Ayırıcı tanıda ön sıralarda olan
tiroid oftalmopatisinden, miyotendinöz bileşke ve tendonların
tutulumu ile ayrılır. “İdyopatik enflamatuvar orbital sendrom”
olarak da bilinen orbital miyozitte sebep çoğunlukla ortaya
konulamaz. Histopatolojik olarak değişen derecelerde fibrozis,
plazma hücresi, lenfosit, makrofaj ve polimorf nüveli lökositlerden
oluşan mikst karakterde bir enflamasyon saptanmaktadır (3).
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Şekil 1. A) Aksial T2, Ok: Sağ medial rektus ve tendinöz bağlantılar,
hipertrofik, izointens

Şekil 1. C) Koronal yağ baskılı kontrastlı T1, Ok: Sağ medial rektus
kontrast tutmakta ve çevre yağ dokusunu itmekte

Şekil 1. B) Aksial FLAIR, Ok: Sağ medial rektus ve tendinöz bağlantılar
hiperintens

Şekil 1. D) Koronal T2, Ok: Sağ medial rektus hipertrofik, izohiperintens, çevre yağ dokusu baskılanmış. Superior oftalmik vende
konjesyon izlenmiyor.

Ayırıcı tanıda oftalmoparezi yapan diğer nedenler akla gelmelidir.
Vasküler anomaliler (beyin sapı enfarkt, hemorajileri, anevrizmalar,
karotiko-kavernöz fistül vb.) başta olmak üzere, mikrovasküler
hasara yol açan hipertansiyon ve diyabet gibi sık görülen diğer
sebepler, tiroid oftalmopatisi, Tolosa-Hunt sendromu gibi
kavernöz sinüsün granülomatöz ve enflamatuvar hastalıkları,
miyastenia gravis gibi nöromüsküler kavşak hastalıkları, Fisher
sendromu gibi özellikli akut polinöropatiler akla gelmelidir (4).

Tedavide esas olan sistemik kortikosteroidlerdir. İdamede ve/
veya koruyucu ajan olarak non-steroidal immünsüpresan ajanların
yeri bilinmektedir. Yanıt alınamayan olgularda infliksimab ve
radyoterapi önerilir (5). Rekürrens sıktır.
Özetle; idyopatik orbital miyozitin tanısı, hasta izole
ekstraoküler kas tutulumu ile geldiğinde güçtür. Kortikosteroid
tedavisine iyi yanıtlı olması nedeniyle, altıncı kranyal sinir felcini
taklit eden durumların ayırıcı tanısında akılda tutulmalıdır.
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