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Üç Tolosa-Hunt Sendromu Olgusu: Klinik
Seyir ve MRG Takipleri

Tolosa-Hunt syndrome is described as painful ophthalmo-
plegia due to idiopathic granulomatous involvement of the
cavernous sinus/superior orbital fissure. Unilateral orbital
pain associated with paralysis of one or more of the third,
fourth and sixth cranial nerves are the clinical findings. In
addition to the involvement of the ocular motor nerves,
ophtalmic and maxillary branches of the fifth cranial nerve
may be affected. Cranial MRI reveals enlargement of the
affected cavernous sinus by an abnormal tissue isointense
with gray matter on T1-weighted images and iso-
hypointense on T2-weighted images. This abnormal tissue
markedly increases in signal intensity after contrast injec-
tion.      

We followed up three cases in our clinic. All of the patients
described unilateral orbital pain preceding diplopia. On
neurologic examination there were one or multiple cranial
neuropathies. Cranial MRI demonstrated enlargement of
cavernous sinus with positive contrast enhancement. After
steroid therapy, orbital pain disappeared within 72 hours
and ophthalmoplegia improved within three weeks. The
diagnosis was Tolosa-Hunt syndrome based on these find-
ings in all patients. 

Although Tolosa-Hunt syndrome is an uncommon condi-
tion, it should be considered as a possible diagnosis on the
patients who are admitted with painful ophthalmoplegia
and respond promptly to steroid therapy in a short period. 
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Tolosa-Hunt sendromu, a¤r›l› oftalmopleji ile prezente
olan, kavernöz sinüs/superior orbital fissür’ün idiopatik gra-
nulomatöz inflamatuvar hastal›¤›d›r. Unilateral orbital a¤r›-
ya efllik eden 3, 4, 6. kraniyal sinirler ile 5. kraniyal sinirin
oftalmik ve maksiller dallar›ndan biri veya daha fazlas›n›n
tutulumu mevcuttur. Kraniyal MRG’de T1 sekanslarda izo-
intens, T2 sekanslarda izo-hipointens kavernöz sinüse ait
geniflleme ve IV kontrast verilmesini takiben belirgin kont-
rast tutulumu görülmektedir.

Unilateral orbital a¤r›y› takiben çift görme yak›nmas› ekle-
nen, nörolojik muayenelerinde tek veya multipl kraniyal nö-
ropati saptanan, kraniyal MRG tetkiklerinde kavernöz si-
nüsde kontrast tutan lezyon gösterilebilen, steroid tedavisi
ile 72 saat içinde a¤r›s› kaybolan, üç hafta içinde oftalmop-
lejisi düzelen üç olguda Tolosa-Hunt sendromu düflündük
ve s›k görülen bir tablo olmamas› nedeniyle sunmay› uy-
gun gördük.

Tolosa-Hunt sendromu nadir görülen bir tablo olup, unila-
teral a¤r›l› oftalmopleji ile baflvuran ve steroid tedavisine
k›sa bir zaman içinde dramatik flekilde yan›t verdi¤i gözle-
nen hastalarda ilk planda olas› tan› olarak düflünülmesi ge-
reken hastal›klardan biri olmal›d›r.

Anahtar sözcükler: Tolosa-Hunt sendromu, a¤r›l› 
oftalmopleji, steroid
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Girifl

Tolosa-Hunt sendromu (THS); a¤r›l› oftalmopleji
ile prezente olan, kavernöz sinüs / superior orbital fis-
sür’ün idiopatik granulomatöz inflamatuvar hastal›¤›-
d›r.1

Unilateral orbital a¤r›, efl zamanl› veya ilk iki hafta
içinde 3, 4, 6. kraniyal sinirler ile 5. kraniyal sinirin of-
talmik ve maksiller dallar›ndan biri veya daha fazlas›-
n›n etkilenimi, kortikosteroid tedaviye ilk 72 saat için-
de a¤r›n›n dramatik flekilde yan›t vermesi, görüntüleme
yöntemleri ile unilateral a¤r›l› oftalmoplejiye sebep
olabilecek di¤er olas›l›klar›n ekarte edilmesi tan› kriter-
leri aras›nda say›lmaktad›r.2

THS’da; kraniyal MRG’de T1 sekanslarda izoin-
tens, T2 sekanslarda izo-hipointens kavernöz sinüse ait
geniflleme ve kontrast verilmesini takiben belirgin
kontrast tutulumu görülmektedir. Kraniyal görüntüle-
mede benzer kavernöz sinüs patolojisi meningiom, len-
foma ve sarkoidoz’da da görülebilmektedir.3

Bu çal›flmada; kortikosteroid tedavisi ile unilateral
orbital a¤r›s› 24-72 saat içinde geçen, oftalmoparezisi
1-3 hafta içinde düzelen, kraniyal nöropatiye yol açabi-
lecek infeksiyöz ve granulomatöz hastal›klar aç›s›ndan
tetkikleri (biyokimyasal parametreler, hemogram, sedi-
mentasyon, vaskülit tetkikleri, lyme antikorlar›, VDRL,
TPHA, Torch IgG ve IgM, anjiotensin konverting en-
zim) normal bulunan, kraniyal MRG tetkiklerinde ka-
vernöz sinüsde kontrast tutan lezyon saptanan ve klinik
takibinde rekürrens saptanmayan üç olguyu sunuyoruz.

Olgu 1

Klini¤imize baflvurmadan bir ay önce sol orbital a¤-
r›s› bafllayan, üç gün sonra çift görme ve göz kapa¤›n-
da düflüklük yak›nmas› eklenen, özgeçmiflinde migren
benzeri bafl a¤r›s› ve migren aile öyküsü olmayan 28
yafl›nda erkek hasta.

Nörolojik muayenesinde solda komplet 3 ve 6. kra-
niyal sinir parezisi ile 5. kraniyal sinir maksiller dal›
alan›nda hipoestezi saptand›.

Laboratuvar incelemelerinde; hafif sedimentasyon
yüksekli¤i (30 mm/saat) ve lökositoz d›fl›nda bir pato-
loji bulunmad›.

Kontrastl› kraniyal MRG incelemesinde T1 ve T2
sekanslarda sol kavernöz sinüsde lezyona ba¤l› izoin-
tens geniflleme ve diffuz kontrast tutulumu saptand›
(Resim 1).

Hastaya 80 mg/gün metil prednizolon baflland›ktan
24 saat sonra orbital a¤r›s›n›n geçti¤i, bir hafta içinde
de oftalmoplejisinin düzeldi¤i gözlendi.

Bir ay sonra yap›lan kontrastl› kraniyal MRG tetki-
ki normal bulundu (Resim 2).

Steroid tedavisi üç ay içinde azalt›larak kesildi ve
alt› ayl›k takibinde nüks gözlenmedi.

Olgu 2

Klini¤imize baflvurmadan bir ay önce bafl›n sa¤ ya-
r›s›na yay›lan orbital a¤r› bafllayan, bir hafta sonra çift
görme ve sa¤ yüz yar›s›nda uyuflma yak›nmas› eklenen,
özgeçmiflinde bir y›ld›r aural› migren türü bafl a¤r›lar›

Resim 1: Tedavi öncesi.

Resim 2: Tedavi sonras›.



olan, migren aile öyküsü olmayan 30 yafl›nda kad›n
hasta.

Nörolojik muayenesinde sa¤ 6. kraniyal sinir pare-
zisi ve 5. kraniyal sinir oftalmik dal›n›n tutulumu sap-
tand›.

Laboratuvar incelemeleri normal bulundu.

Kontrastl› kraniyal MRG tetkikinde T1 ve T2 se-
kanslarda sa¤ kavernöz sinüsde lezyona ba¤l› izointens
geniflleme ve yo¤un homojen kontrast tutulumu saptan-
d› (Resim 3). 

Hastaya 80 mg/gün metil prednizolon baflland›ktan
48 saat sonra orbital a¤r›s›n›n geçti¤i, üç hafta içinde de
oftalmoparezisinin düzeldi¤i gözlendi.

Üç ay sonra yap›lan kontrastl› kraniyal MRG ince-
lemesi normal bulundu (Resim 4).

Steroid tedavisi üç ay içinde azalt›larak kesildi ve
üç y›ll›k takibinde nüks gözlenmedi.

Olgu 3
Klini¤imize baflvurmadan üç hafta önce sol orbital

a¤r› bafllayan, befl gün sonra çift görme yak›nmas› ekle-
nen, özgeçmiflinde migren benzeri bafl a¤r›s› ve migren
aile öyküsü olmayan 35 yafl›nda erkek hasta.

Nörolojik muaynesinde sol 6. kraniyal sinir parezisi
saptand›.

Laboratuvar incelemeleri normal bulundu.
Kontrastl› kraniyal MRG incelemesinde T1 ve T2

sekanslarda sol kavernöz sinüsde lezyona ba¤l› izoin-

tens geniflleme ve post kontrast yo¤un patolojik opak-
laflma saptand› (Resim 5).

Hastaya 80 mg/gün metil prednizolon baflland›ktan
72 saat sonra orbital a¤r›s›n›n,bir hafta sonra da oftal-
moparezisinin düzeldi¤i gözlendi.

Bir y›l sonra yap›lan kontrastl› kraniyal MRG ince-
lemesinde patoloji saptanmad› (Resim 6).

Steroid tedavisi üç ay içinde azalt›larak kesildi ve
befl y›ll›k takibinde nüks gözlenmedi.

Tart›flma

Yaklafl›k 50 y›l önce Tolosa, sol orbital a¤r›, solda
komplet oftalmopleji ve görme kayb›, trigeminal sinir
oftalmik dal› alan›nda hipoestezi saptad›¤› bir hastas›-
n›n serebral anjiyografi tetkikinde internal karotis arte-
rin intrakavernöz segmentinde daralma tesbit etmifl ve
hastan›n yap›lan postmortem incelemesinde kavernöz
sinüs ve internal karotis arterde granulomatöz inflamas-
yon görülmüfltür. Bundan yedi y›l sonra Hunt ve arka-
dafllar› a¤r›l› oftalmopleji ile baflvuran alt› hastada tab-
loya sebep olan hadisenin kavernöz sinüsün inflamatu-
ar lezyonu oldu¤unu düflünmüfllerdir.4

Smith ve Taxdal 1966 y›l›nda ilk kez "Tolosa-Hunt
sendromu" terimini kullanm›fllard›r. Kortikosteroid te-
daviye a¤r› ve oftalmoplejinin dramatik flekilde yan›t
verdi¤ini görmüfller ve steroid kullan›m›n›n diagnostik
test olabilece¤ini belirtmifllerdir.4

Olgular›m›zda da kortikosteroid tedavisi sonras› 24-
72 saat içinde unilateral orbital a¤r›n›n düzeldi¤ini göz-
ledik. 
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Resim 3: Tedavi öncesi.

Resim 4: Tedavi sonras›.



THS; genellikle 30-50’li yafllarda görülmekte ve her
iki cinsi eflit oranda tutmaktad›r. A¤r› periorbital bölge-
de delici karakterde olup retroorbital bölgeye, frontal
ve temporal bölgeye yay›lmakta, en s›k etkilenen 3.
kraniyal sinir olmakla beraber di¤er oküler motor sinir-
ler ile 5. kraniyal sinirin oftalmik ve maksiller dallar›-
n›n tutulumu efllik edebilmektedir. Optik sinir ile ipsila-

teral sempatik dallar›n tutulumu seyrek de olsa görüle-
bilmektedir.1,2,5

Kavernöz sinüsden geçen kraniyal sinirlerden biri-
nin tek bafl›na veya di¤erleriyle bir arada etkilenebilmifl
oldu¤unu bizim olgular›m›zda da gözlemledik.

Ço¤u hastada görülen sedimentasyon yüksekli¤i ve
lökositoz bir inflamasyonu desteklemekte, BOS bulgu-
lar›n›n genellikle normal olmas› inflamasyonun s›n›rl›
oldu¤unu düflündürmektedir. Olgular›m›z›n bir tanesin-
de hafif sedimentasyon yüksekli¤i ve lökositoz sapta-
mam›za ra¤men buna sebep olabilecek bir sistemik in-
feksiyon veya granulamatöz hastal›k tesbit etmedik.

Meningiom, lenfoma, sarkoidoz, psödotümör orbi-
ta, oftalmoplejik migren, a.karotis interna anevrizmas›,
diyabet, kavernöz sinüs trombozu, karotiko-kavernöz
fistül ay›r›c› tan›da ilk planda düflünülmesi gereken has-
tal›klard›r.

Oftalmoplejik migrende; nonoftalmoplejik migren
ataklar›n›n ve ailesel migren hikayesinin olmas›, 5. kra-
niyal sinir tutulumu olmamas› THS’dan ay›r›c› tan›s›n-
da yard›mc›d›r.5

Olgu 2’de; aural› migren öyküsü olmas›na ra¤men
hastada 5. kraniyal sinir tutulumunun saptanm›fl olma-
s›, oftalmoplejik migrenden ayr›m›n› sa¤lamaya yar-
d›mc› olmufltur.

Psödotümör orbita; orbital a¤r›, oftalmopleji, kemo-
zis ve proptozis ile seyreden akut diffuz orbital infla-
masyondur.THS’da proptozis görülmemesi ve 5.krani-
yal sinir tutulumunun olabilmesi psödotümör orbitadan
ayr›m›nda yard›mc› olan bulgulard›r.5

THS’da kraniyal BT ve MRG’nin normal olabilece-
¤i inan›fl› yetersiz teknikten kaynaklanmaktad›r.
MRG’de T1 sekanslarda izointens, T2 sekanslarda izo-
hipointens kavernöz sinüse ait geniflleme ve kontrast
verilmesini takiben belirgin kontrast tutulumu görüldü-
¤ü Yousem ve arkadafllar› taraf›ndan bildirilmifltir.6 Go-
to ve arkadafllar› da, THS’da kraniyal BT ve MRG bul-
gular›na dikkati çekmifllerdir.7 Pascual ve arkadafllar›,
22 THS’lu olgunun 2/3’ünde kraniyal BT’nin normal
olmas›na karfl›n, kraniyal MRG tetkikinde tüm hastalar-
da kavernöz sinüs patolojisi saptand›¤›n› ve tedaviye
yan›t›n takibi aç›s›ndan da MRG tetkikinin en ideal
yöntem oldu¤unu belirtmifllerdir.8

THS ile ilgili yay›nlar›n ço¤unda kavernöz sinüs tu-
tulumu olmas›na karfl›n, superior orbital fissür etkileni-
mi oldu¤unu gösteren çal›flmalar da mevcuttur.9

Yousem ve arkadafllar›, kraniyal MRG tetkikinde
benzer kavernöz sinüs patolojisine meningiom,lenfoma

Resim 5: Tedavi öncesi.

Resim 6: Tedavi sonras›.
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ve sarkoidoz’un da neden olabilece¤ini ve steroid teda-
visine yan›t verebilece¤ini belirtmifllerdir.6

Hannerz ve arkadafllar›, 20 THS olgusunda orbital
flebografi tetkiki yapm›fllar ve hastalar›n ancak
%73’ünde patoloji tesbit edebilmifllerdir.10

Olgular›m›z›n tümünde kontrastl› kraniyal MRG
tetkiklerinde kavernöz sinüs’de lezyona ba¤l› geniflle-
me ve kontrast tutulumu saptanm›flt›r. Steroid tedavisi
sonras› yap›lan kontrastl› kraniyal MRG tetkiklerinde
lezyonlar›n kayboldu¤u görülmüfltür. Bu sebeple bul-
gular›m›z›n, yay›nlanm›fl olan THS’nun MRG bildirile-
riyle uyumlu oldu¤u düflünülmektedir.

Tedavi verilmeyen THS vakalar›nda kraniyal sinir
felcinin sekiz hafta sonra spontan olarak geriledi¤i an-
cak nüks görülebilece¤i belirtilmektedir.2 Hannerz ve
arkadafllar› takip ettikleri THS vakalar›n›n %30 unda
rekürrens saptad›klar›n› bildiren bir çal›flma yay›nla-
m›fllard›r.10

Tedavisinde; prednizon 60-80 mg/gün verilmesini
takiben orbital a¤r› ve oftalmopleji geçmekte ise de te-
davide etkili steroid dozu ve tedavinin süresi konusun-
daki bilgiler tart›flmal›d›r. Spontan remisyonlar›n oldu-
¤u bilinse de kortikosteroid tedavinin periorbital a¤r›y›
dramatik flekilde düzelti¤i çok aç›kt›r. Baz› vakalarda
klinik düzelme olsa da tedavi süresinin uzat›lmas›n›n
faydal› olabilece¤i belirtilmektedir.4

Steroid tedavisi sonras› vakalar›m›z›n iki tanesinde
oftalmoparezinin bir hafta içinde, di¤erinde ise üç haf-
ta içinde düzeldi¤ini gözlememize ra¤men tedavileri üç
aya sürdürülmüfltür. Vakalar›n s›ras› ile 6 ayl›k, 3 y›ll›k,
5 y›ll›k takiplerinde nüks gözlenmemifltir. Tedavi
süresinin uzat›lmas›n›n nükslerin önlenmesi aç›s›ndan
etkili olabilece¤i düflünülmüfltür.

Sonuç olarak; unilataral a¤r›l› oftalmopleji ile bafl-
vuran, kontrastl› kraniyal MRG tetkiklerinde kavernöz
sinüs/superior orbital fissür’de homojen yo¤un kontrast
tutan lezyon saptanan ve steroid tedavisine (prednizon
60-80 mg/gün) ilk 72 saat içinde a¤r›s› dramatik flekil-
de yan›t veren hastalarda Tolosa-Hunt sendromu olas›
tan› olarak düflünülmelidir. 
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