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Atipik Baş Ağrısı ile Başvuran Pnömosinüs Dilatans Olgusu
A Case of Pneumosinus Dilatans Presenting with Atypical Headache
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Sayın Editör,
Yüksek rakımlı yerde ikamet etmekte olan 22 yaşındaki erkek
hasta, 1 ay süre ile alçak rakımlı bir merkezde ikamet ettikten ve
tekrar yüksek rakımlı olan evine havayolu ile döndükten sonraki
ikinci gün baş ağrısı şikayetinin gelişmesi üzerine kliniğimize
başvurdu. Uçak yolculuğu esnasında baş ağrısı dahil hiçbir
şikayetinin olmadığını belirtti.
Hasta uçak yolculuğundan sonra başlayan, günde iki kez olan,
yaklaşık 1 dakika süren, başın her iki tarafında basınç hissi ile
beraber başının ağırlığında artış hissi şeklinde olan şiddetli baş
ağrısından [vizüel analog skalası (VAS): 9] yakınmaktaydı. Bunun
dışında herhangi bir şikayeti yoktu.

Özgeçmişinde yüksek rakımlı ve soğuk iklime sahip
bir bölgede yaşamak dışında özellik saptanmayan hastanın
soygeçmişinde de özellik yoktu. Hastanın VAS: 9 olarak tespit
edildi. Hastada meningeal irritasyon bulguları mevcut değildi.
Göz dibi muayenesinde patoloji saptanmadı. Nazal akıntı yoktu.
Kan tetkikleri normal olan hastadan atipik baş ağrısına yönelik
ilk planda ayırıcı tanıda düşünülen subaraknoid kanama ve
sinüzit tanıları için bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) tetkiki
planlandı. BBT’de sinüslerde difüz ekspansiyon tespit edildi
(Şekil 1A, 1B, 1C, 1D). Paranazal sinüslerde havalanma artışı
mevcuttu. Sinüs içerisinde kitle ya da mukozada patolojik bulgu
saptanmadı. Ek patoloji ya da kitle lezyon ekartasyonu için beyin

Şekil 1. A) Aksiyel kemik pencere bilgisayarlı beyin tomografisi. B) Aksiyel parankim pencere bilgisayarlı beyin tomografisi. C) Aksiyel kemik pencere
bilgisayarlı beyin tomografisi. D) Aksiyel parankim pencere bilgisayarlı beyin tomografisi. Aksiyel bilgisayarlı tomografi imajlarında bilateral mastoid
hücrelerde, etmoid hücrelerde, frontal sinüslerde ve sfenoid sinüslerde (solda daha bariz) havalanma artışı mevcuttur.
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manyetik rezonans görüntüleme (MRG), beyin manyetik rezonans
anjiyografi (MRA) ve manyetik rezonans venografi (MRV)
tetkikleri yapıldı. Beyin MRG’de meningiom ya da araknoid kiste
rastlanmadı. Hastanın çekilen beyin MRA ve MRV tetkiklerinde
de patoloji tespit edilmedi. Bu bulgularla hastaya analjezik tedavi
verilerek takibe alındı. Beş gün sonrasında baş ağrısının geçtiğini
ifade eden hastanın bir aylık ilaçsız takibin ardından yapılan
kontrolde şikayeti yoktu.
Paranazal sinüsler nazal kavitedeki mukozanın komşu kafatası
ve maksiller kemik içerisine yerleşerek bir tabaka oluşturması
sonucu gelişen, içi hava dolu, mukoza ile sarılı boşluklardır.
Pnömosinüs dilatans (PSD) sadece hava içeren paranazal sinüslerin
anormal genişlemesini ifade eden bir terimdir. PSD tanısında direkt
grafi, BBT ve MRG kullanılmaktadır. Tanıda hava hücrelerinin
ya da paranazal sinüsün tamamının veya bir kısmının tamamen
genişlemesi, sinüs boşluğunda sadece hava bulunması ve sinüs
duvarının dışarı doğru ekspanse olarak genişlemesi diagnostik
kriterler olarak tanımlanmıştır. Literatürde en çok frontal sinüsleri
içeren olgular bildirilmiştir (1).
PSD fizyopatolojisi net olarak anlaşılamamakla beraber
gelişimsel, enflamatuvar ve obstrüktif mekanizmalar gibi
faktörlerin rol oynadığı düşünülmektedir. Bazı teoriler, sinüs
içerisindeki hava basıncının çevre ile dengelenememesi sonucu
havanın sinüs içerisinde yüksek basınç altında tuzaklanarak sinüs
ekspansiyonuna yol açtığını öne sürmektedirler (1,2).
Literatürde genellikle meningiom ve araknoid kist birlikteliği
bildirilmiş olup, idiyopatik PSD nadir olarak bildirilmiştir (1,3).
İdiyopatik
PSD
yaygın
olarak
barotravmalardan
kaynaklanmaktadır. Öksürme, hapşırma gibi valsalva manevraları,
dağ tırmanışı, uçak yolculuğu ve tüplü dalış sırasında agreve
olabilir (1).
Genellikle bulgu vermez ve rastlantısal olarak direkt grafi,
BBT ya da MRG tetkiklerinde saptanır. PSD hastalarının başvuru
şikayetleri başlıca kozmetik nedenler, oküler değişiklikler, ptozis
ve baş ağrısıdır. Bunlar içerisinde ise en sık başvuru sebebi baş
ağrısıdır (4).
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Babl ve ark. (5) 11 yaşındaki bir kız çocuğunda öksürük
periyodu sonrasında oksipital bölgede patlama hissi şeklinde
gelişen baş ağrısına sebep olan PSD olgusunu bildirmişlerdir.
Bu olgunun etiyolojisinde yüksek rakım, soğuk hava ve uçak
yolculuğu predispozan faktörler olarak saptandı. Biz bu yazıda
atipik baş ağrısı ile başvuran idiyopatik PSD tanısı alan bir hastayı
sunmaya değer bulduk.
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