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ÖZET 
‹diopatik Tolosa-Hunt sendromu (‹THS) tek yanl› orbital a¤r›, ipsilateral oftal-
mopleji ve steroidlere iyi yan›t ile karakterize olan nadir bir a¤r›l› oftalmopleji
tablosudur. Sendroma 1954 y›l›nda klinik tabloyu tarif eden Tolosa ve 1961
y›l›nda tablonun steroid tedavisine yan›tl›l›¤›n› tarif eden Hunt’›n adlar› veril-
mifltir. ‹diopatik Tolosa-Hunt sendromunun insidans› milyonda bir veya iki
olarak tahmin edilmektedir. La Mantia ve arkadafllar› 2004 y›l›nda
yay›nlad›klar› makalede literatürde 124 ITHS olgusu saptad›klar›n›
belirtmifllerdir. Biz bu makalede klini¤imizde izledi¤imiz bir ITHS olgusu
bildiriyor ve olgumuzdan yola ç›karak idiopatik Tolosa-Hunt sendromunu
tart›fl›yoruz. (Nöropsikiyatri Arflivi 2007; 44: 152-3)
Anahtar Kelimeler: A¤r›l› oftalmopleji, Tolosa-Hunt syndromu, IHS tan› kriterleri

ABSTRACT
The Idiopathic Tolosa-Hunt syndrome(ITHS) is a painful ophthalmoplegia 
characterised by unilateral orbital pain, ipsilateral ophthalmoplegia and good
response to steroids. The syndrome was named after Tolosa, who described
the clinical syndrome in 1954, and Hunt who noted good response to steroids in
1961. The incidence is estimated as one or two in million. A recent paper by La
Mantia and colleagues identified 124 ITHS cases. In this paper we report a new
case of ITHS followed by our clinic and discuss the Idiopathic Tolosa-Hunt 
syndrome. (Archives of Neuropsychiatry 2007; 44: 152-3)
Key words: Painful ophthalmoplegia, Tolosa-Hunt syndrome, IHS diagnostic
criteria

Girifl

‹diopatik Tolosa-Hunt sendromu (‹THS) tek yanl› orbital a¤r›,
ipsilateral oftalmopleji ve steroidlere iyi yan›t ile karakterize olan
nadir bir a¤r›l› oftalmopleji tablosudur (1). Sendroma 1954 y›l›nda
klinik tabloyu tarif eden Tolosa ve 1961 y›l›nda tablonun steroid te-
davisine yan›tl›l›¤›n› tarif eden Hunt’›n adlar› verilmifltir (2,3). ‹di-
opatik vTolosa-Hunt sendromunun insidans› milyonda bir veya iki
olarak tahmin edilmektedir (4). Uluslararas› Bafl A¤r›s› Derne¤i 
(International Headache Society, IHS) ITHS için tan› kriterlerini
2004 y›l›nda güncellemifl ve yeni kriterlerde manyetik rezonans
(MR) veya biopsi ile kavernöz sinus veya superior orbital fissurde
granülom varl›¤›n›n gösterilmesini gerekli görmüfltür (Tablo1) (1).
La Mantia ve arkadafllar› 2004 y›l›nda yay›nlad›klar› makalede lite-
ratürde yüzyirmidört ITHS olgusu saptad›klar›n› belirtmifllerdir (5).
Biz bu makalede yeni bir ITHS olgusu bildiriyor ve olgumuzdan yo-
la ç›karak idiopatik Tolosa-Hunt sendromunu tart›fl›yoruz.

Olgu

62 yafl›nda kad›n hasta May›s 2007’de sa¤ gözde a¤r› ve göz
kapa¤›nda düflme yak›nmalar› ile baflvurdu. Sa¤ göz a¤r›s› baflvu-

rusundan 2 hafta kadar önce bafllam›flt› ve a¤r›n›n bafllang›c›ndan
bir kaç gün sonras›nda sa¤ göz kapa¤›nda düflme meydana gel-
miflti. Öz geçmiflinde metformin tedavisi ile regüle tip II diyabet öy-
küsü vard›. Sistemik nörolojik muayenesi do¤ald›. Nörolojik mu-
ayenede sa¤ göz kapa¤›nda ptoz, sa¤ göz spontan d›fla deviye,
sa¤ gözün yukar›, afla¤› ve içe bak›fl› ileri derecede k›s›tl›, sa¤da
yüz yar›m›nda trigeminal sinirin birinci ve ikinci dallar›na uyan hi-
poestezi ve hipoaljezi mevcuttu. Hastan›n klinik bulgular ›fl›¤›nda
a¤r›l› oftalmoplji nedenlerine yönelik olarak incelenmesi planland›. 

Kranyal ve orbital kontrastl› MR incelemeleri sa¤ kavernöz si-
nusde orta derecede ekspansiyone neden olan T1 a¤›rl›kl› se-
kanslarda hipointens, T2 a¤›rl›kl› sekanslarda hiperintens, gadoli-
nium injeksiyonu sonras›nda heterojen kontrast tutulumu sergile-
yen lezyon göstermekteydi. ‹ntrakranyal MR anjiografi inceleme-
sinde özellik yoktu. Hastan›n serum biyokimya ve hemogram ince-
lemelerinde açl›k glukoz düzeyinin 120mg/dl olmas› haricinde be-
lirgin özellik yoktu. Vaskülit taramas› aç›s›nda gerçeklefltirilen
ANA, aANCA, ENA, anti-DNA, RF, VDRL, antikardiyolipin IgG ve
IgM testleri normaldi. Lomber ponksiyon ile ya›lan beyin-omurilik
s›v›s› (bos) incelemesinde hücre say›m›, fleker, protein, IgG indek-
si normal s›n›rlar içindeydi, oligoklonal band saptanmam›flt›. Has-



tada klinik ve paraklinik veriler ›fl›¤›nda ön planda olas› ‹diopatik
Tolosa-Hunt Sendromu veya diabetik oftalmopleji ön tan›lar› dü-
flünüldü. 

Hastaya 10 gün süreyle 1gr/gün intravenöz metilprednizolon
tedavisi baflland›. Steroid tedavisi süresince oral antidiyabetik te-
daviye ara verilip insulin uygulamas›na geçildi. Tedavinin ikinci
gününde göz a¤r›s› tamamen kaybolan hastan›n tedavinin üçün-
cü gününde göz hareket k›s›tl›l›¤› gerilemeye bafllad›. IV steroid
uygulamas› sonras›nda steroid tedavisi oral uygulamaya geçildi
ve kademeli olarak azalt›larak kesildi. Hastan›n ç›k›fl nörolojik mu-
ayenesinde sa¤ göz kapa¤›nda hafif-orta dereceli ptoz ve yukar›,
afla¤›, içe bak›fl k›s›tl›l›¤› vard›. 

Hastan›n Temmuz 2007 tarihindeki kontrolünde sa¤ gözde
›l›ml› ptoz haricinde bulgu saptanmad› ve tekrarlanan kranyal ve
orbita MR incelemelerinde önceki incelemelerde sa¤ kavernöz
sinus lokalizasyonunda görülen lezyonun kayboldu¤u görüldü.
Hasta ITHS tan›s› ile takibe al›nd›. 

Tart›flma

IHSS Tolosa-Hunt sendromunu III, IV ve/veya VI. Kranyal si-
nirlerin bir veya birden ço¤unun paralizisi ile beraber olan ve ge-
nellikle spontan düzelen ama tekrarlama e¤iliminde olan epizodik
orbital a¤r› olarak tan›mlaktad›r (1). IHS 2004 y›l›nda ITHS için ta-
n› kriterlerini güncellemifltir (Tablo 1) (1). Bu nadir a¤r›l› oftalmop-
leji tablosu kranyal sinirleri kavernöz sinus veya superior orbital
fissur lokalizasyonda etyolojisi belli olmayan granülomatöz lezyon
ile etkiler. ITHS ay›r›c› tan›s›nda tümörler, vaskülitler, bazal me-
nenjit, sarkoidoz, diabetes mellitus ve oftalmoplejik migren yer
al›r. ITHS d›fl› a¤r›l› oftalmopleji nedenlerini d›fllamak için ayr›nt›l›
inceleme ve dikkatli izlem zorunludur.

Tipik bir a¤r›l› oftalmopleji klinik seyrinde, MR incelemesi ile
semptomatik kavernöz sinusde geniflleme ve steroid tedavisine
yan›tl›l›k kuvvetle idiopatik Tolosa-Hunt sendromunu düflündü-
rür (6). MR incelemeleri ayr›ca di¤er a¤r›l› oftalmopleji nedenleri-
ni d›fllamada da önemlidir, ancak ITHS olgular›n›n beflte birinde
kranyal MR incelemelerinin normal oldu¤u unutulmamal›d›r (7).
Vaskülit taramas›, ayr›ca uygun olgularda beyin-omurilik s›v›s› in-
celemeleri ayr›c› tan›da bilgi verici olabilir. Günümüzde ne yaz›k ki

ITHS tedavisi konusunda fikir birli¤i yoktur ve optimal doz, tedavi
süresi veya alternatif tedavi seçenekleri konusunda bilgiler s›n›r-
l›d›r (6). 

Diabetik oftalmopleji a¤r›l› oftalmopleji ay›r›c› tan›s›nda önem-
li bir yere sahiptir. Literatürde diabet ve Tolosa-Hunt sendromu
iliflkisin vurgulayan yay›nlar vard›r (8,9). Olgumuz yaklafl›k 15 y›l
önce tip II diabet tan›s› alm›flt› ve semptomlar› bafllad›¤›nda kan
flekeri de¤erleri oral metformin tedavisi ile kontrol alt›ndayd›. Ka-
vernöz sinus lokalizasyonunda granülomatöz lezyonun MR ince-
lemesi ile gösterilmesi ve steroid tedavisi alt›nda yak›nmalarda
düzelme süresinin h›zla bafllamas› olgumuzda ön planda ITHS dü-
flündürmüfltür. A¤r›l› oftalmopleji geliflen diyabetik olgularda ka-
vernöz sinusde granülomun MR veya biopsi ile gösterilmesi ve
steroid tedavisine yan›t ITHS tan›s›n› destekleyebilir (9).

Biz bu makalede klini¤imizde izledi¤imiz bir Tolosa-Hunt send-
romu olgusunu bildirdik. IHSS 2004 y›l›nda ITHS için tan› kriterle-
rini güncellemifltir ancak tan› hala büyük ölçüde di¤er nedenlerin
d›fllanmas›na dayanmaktad›r. Tan› için uygun incelemeler ve dik-
katli izlem önemlidir.Kavernöz sinus veya superior orbital fissur
lokalizasyonunda granülomun MR veya biopsi ile gösterilmesi ve
steroid tedavisine yan›t ITHSS tan›s›n› desteklemektedir. Optimal
tedavisi süresi ve dozu ve yineleyici olgularda relapslar için koru-
yucu tedavi için ileri incelemeler gereklidir. 
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Tablo 1. ‹diopatik Tolosa-Hunt sendromu için IHS tan› kriterleri (1)

A. Tedavisiz kalmas› halinde haftalar süren bir veya daha fazla unilateral orbital a¤r› epizodu
B. III, IV ve veya VI. Kranyal sinirlerden bir veya daha fazlas›n›n parezisi ve/veya MR veya biopsi ile granülom gösterilmesi. 
C. Parezi a¤r› bafllang›c›ndan sonraki iki hafta içinde ortaya ç›kar.
D. A¤r› ve parezi steroidler ile uygun flekilde tedavi edildi¤inde 72 saat içinde geriler.
E. Di¤er olas› nedenler uygun araflt›rmalar ile d›fllanm›flt›r. 

fiekil 1. Olgunun May›s 2007 tarihli kranyal MR incelemeleri. T2(a), T1(b) ve kont-
rastl›(c) kranyal MR sekanslar› sa¤ kavernöz sinusde genifllemeye neden olan yu-
muflak doku lezyonunu göstermekte (oklar)


