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ABS TRACT
In herpes zoster, motor complications are seen very rarely. Paresis of relevant
muscles may develop secondary to involvement of the spinal cord, cervical, dorsal or
lumbar anterior radices, brachial plexus, sciatic nerve and the phrenic nerve. Here,
to increase the awareness of motor complications, we aimed to present 3 cases of
herpes zoster motor paralysis in the light of literature. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2012;
49: 314-316) 
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ÖZET 
Herpes Zoster sonrası motor etkilenme çok nadir olarak görülmektedir. Medulla
spinalis, servikal, dorsal ya da lomber ön kökler, brakial pleksus, siyatik sinir, frenik
sinir tutulumları sonucu ilgili kaslarda parezi gelişebilir. Bu yazıda, motor
komplikasyonlara dikkat çekmek amacıyla, motor parezi gelişen üç ayrı herpes
zoster olgusunun literatür bilgileri ışığında sunulması amaçlanmıştır. (Nö rop si ki yat ri
Ar fli vi 2012; 49: 314-316)
Anah tar ke li me ler: Herpes zoster, zona zoster, motor komplikasyon, paralizi

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması
bildirmemişlerdir.

Doi: 10.4274/npa.y6201

Giriş

Herpes zoster, suçiçeği enfeksiyonu sonrası arka kök
ganglionunda sessiz olarak yerleşen varisella zoster virüsünün
reaktivasyonu ile gelişen, genellikle tek taraflı, bir veya birden fazla
dermatom boyunca uzanan, oldukça ağrılı veziküler döküntüler
şeklinde gözlenir. Sıklıkla etkilenen dermatomlar torasik, lomber ve
trigeminal segmentlerdir. Klinik, çoğunlukla duyusal belirti ve
bulgular ile sınırlıdır ve iyi gidişlidir. Bununla beraber,
meningoensefalit, miyelit, kranyal sinir parezileri, granülomatöz
anjiit, hepatit ve pnömonit gibi nadir tutulum şekilleri görülebilir. En
sık görülen komplikasyon postherpetik nevralji, ikinci sırada ise
kranyal sinir parezileridir (1). Herpes zosterde motor etkilenme
oldukça nadirdir (2). Medulla spinalis, servikal ön kökler (3,4),
dorsal ve lomber ön kökler (5), brakial pleksus (6), siyatik sinir (7),
frenik sinir (8) tutulumları sonucu ilgili kaslarda parezi gelişebilir.
Duyusal şikâyetlerin dorsal segmentleri sıklıkla etkilemesine karşın
dorsal bölgede motor etkilenme gelişmesi nadirdir. 

Bu yazıda, lomber segment, femoral sinir, ve interkostal sinir
tutulumu sonucu motor parezi gelişen üç ayrı herpes zoster
olgusunu literatür bilgileri ışığında sunmayı amaçladık. 

Olgu 1. Daha önceden sağlıklı 59 yaşında erkek hasta sol
bacakta özellikle merdiven çıkarken olan güçsüzlük ile başvurdu.
Nörolojik muayenede sol dizde ekstansiyon yapamadığı ve kalça
fleksiyonunda zaaf olduğu tespit edildi, patella refleksi elde
edilemedi. Patolojik refleks saptanmadı, diğer nörolojik muayene
bulguları da normaldi. Şikâyetler 3 ay önce uyluk ön yüzünü
etkileyen herpes zoster enfeksiyonu ile eş zamanlı olarak ortaya
çıkmıştı. İleti incelemelerinde sağ femoral sinir motor yanıtının
normal olarak elde edilebilmesine karşın sol femoral sinir motor
yanıtı elde edilmedi. İğne elektromiyografide (EMG) ise kuadriseps
femoris kasının rektus femoris ve vastus medialis parçalarında
spontan denervasyon gözlendiği ve motor aktivitenin olmadığı
saptanırken aynı taraftaki diğer L2-S1 segment inervasyonlu
kasların normal olduğu dikkati çekti. 

Olgu 2. Böbrek yetmezliğine neden olan 10 yıllık diabetes
mellitus ve bu nedenle renal transplantasyon olduğu bilinen 55
yaşında erkek hasta, sol düşük ayak şikayeti ile başvurdu. Renal
transplantasyon sonrası immunsupresif tedavi kullanmaktaydı.
Hikayesinde, başvurudan birkaç ay önce ayak üstünden tibia
önyüzüne doğru uzanan ağrı ve takiben çevreleri kızarık minik
kabarcık ve döküntüler görülmesi üzerine doktoru tarafından zona



ön tanısıyla tedavi edildiği öğrenildi. Nörolojik muayenede, sol
ayakta dorsifleksiyon zaafı ve sol L5 dermatomuna uyan hipoestezi
saptandı. Patolojik refleks yoktu ve diğer nörolojik muayene
bulguları normaldi. Motor ileti incelemelerinde sol peroneal sinir
motor yanıt amplitüdü ve ileti hızı nomalin alt sınırında
saptanmasına karşın iğne EMG’sinde L5 segmentinden inerve olan
farklı periferik sinir inervasyonlu, hem proksimal hem distal
kaslarda spontan denervasyon ile polifazik rejenerasyon
potansiyellerinin eşlik ettiği nörojen tutulum bulguları saptanması
nedeniyle tutulumun L5 kök etkilenmesi ile uyumlu olduğu
düşünüldü.

Olgu 3. Hipertansiyon ve iskemik kalp hastalığı olan 64
yaşında kadın hasta 3 ay önce geçirdiği interkostal herpes zoster
(sağ 4-9 ön orta-arka orta çizgiye kadar) sonrası devam eden ağrı
ve derin nefes alma güçlüğü nedeniyle takip eden hekimi
tarafından yönlendirilmişti. Belirtilen seviyelerde şiddetli, zaman
zaman ani kısa süreli, derin nefes almakla ve geceleri artan bıçak
saplanır tarzda ağrı ve yanma ifade etmekteydi. Aktif dönemde 10
günlük kurutucu lokal tedavi, oral famsiklovir, antienflamatuar
analjezik, B vitamini kullanmıştı, ağrıları nedeni ile halen
parenteral morfin ve 2400 mg gabapentin almaya devam
etmekteydi. Nörolojik muayenede sağ interkostal aralıkların
derin inspirasyonda açılmadığı ve belirtilen bölgelerde herpes
zoster lezyonlarına ait koyu renkli beneklerin olduğu dikkati çekti.
Diğer nörolojik muayene bulguları normaldi. Bu şikayeti nedeni
ile yapılan akciğer direk grafisi ile toraks ve tüm batın tomografisi
normal olarak saptandı. Elektrofizyolojik incelemelerde motor ve
duyusal periferik sinir ileti ve yanıtları hastanın yaş grubuna göre
normal sınırlardaydı. İğne EMG’si sağ ön aksiller çizgi üzerinde
kostaların üst sınırına yakın şekilde interkostal kaslara girilerek
yapıldı ve 5-7. interkostal kaslar denerve bulundu, derin
inspirasyon (maksimal kası) ağrıya bağlı kısıtlılık nedeni ile
yaptırılamadı, karşı taraf aynı seviyede denervasyon gözlenmedi
ayrıca sağ üst ve alt ekstremitede incelenen proksimal ve distal
kasların iğne EMG’si bulguları normal sınırlarda idi. İnterkostal
sinirlerin karşılaştırmalı motor ileti incelemeleri Pradhan yöntemi
(9) ile yapıldı, sağ ve solda 6 ve 7. interkostal sinir iletileri bakıldı.
Sağda yanıt alınamamasına karşın, solda distal latansın 4,2 ms,
ileti hızının 66,7 m/s ve amplitüdün 1,08 mV olduğu yanıt elde
edildi.

Tartışma

Herpes zoster enfeksiyonu sonrası en sık komplikasyon
postherpetik nevraljidir. Klasik olarak herpes zoster sonrası
parezinin oldukça nadir olduğu kabul edilmektedir (2), ancak
prevalansın %19 gibi yaklaşık olguların 1/5’ini kapsayacak şekilde
yüksek olabildiğini bildiren yazarlar da vardır (10). 

Sunduğumuz olgularda da izlendiği üzere omurilikten
periferik sinire kadar olan her anatomik yapı, bu enfeksiyon
sırasında etkilenerek pareziye neden olabilir. Ön kök tutulumları
en sık servikal ve lomber segmentlerdedir. Olguların %2,5’inde
polinöropati ortaya çıktığı bildirilmiştir (10). Parezinin hemen her
zaman zona sırasında etkilenen dermatomal segment ile uyumlu
olması nedeniyle patolojide arka kök ganglionundan, ön boynuz
hücreleri ya da ön köklere viral yayılım olabileceği ileri

sürülmüştür (4,11). Bunun devamı olarak, viral yayılım ilgili
bölgede enflamatuar reaksiyona neden olarak nörolojik
bulgularla sonuçlanır (12). Olgularımızda da dermatomal-
miyotomal uyum dikkati çekmiş, patolojik nedenin daha önce ileri
sürülene benzer olduğu düşünülmüştür. Medulla spinalisten
periferik sinire kadar çeşitlilik kaynağının ise viral
enflamasyonun ön boynuz hücresinden periferik sinire kadar
yavaş uzanımı olduğu öne sürülmüştür (13). 

Motor parezi, genellikle dermatomal veziküler tutulumdan
sonra, sıklıkla da 2 hafta sonra, ortaya çıkar, fakat bu süre
uzayabileceği gibi miyotomal tutulumun dermatomal tutuluma
öncelik ettiği de bildirilmiştir (3). Ancak ilk tablonun çok ağrılı olması
ve hareketle artan ağrı nedeniyle hareketlerin kısıtlanması, ek
olarak hekimlerin herpes zoster motor komplikasyonlarına dair
bilinçli olmamaları nedeniyle motor tutulumun tanınmasının
geciktiğini düşünmekteyiz. Sıklığa dair verilerin geniş bir aralıkta
olmasından da motor komplikasyonların yeterince bilinmemesi
kısmen sorumlu olabilir. Miyotomal tutulumun öncelik ettiği
olgularda da tanı, veziküler döküntü izlenene dek oldukça
güçleşmektedir. Yapısal lezyonları dışlamak için manyetik rezonans
görüntüleme gibi radyolojik incelemeler yapılabilmektedir. Herpes
zoster radikülitinin tanısında veziküler cilt lezyonlarının içindeki
sıvıdan alınan örneklerde virüs DNA’sının saptanması ya da
serumda varisella zoster virüs IgM incelenmesi kullanılabilecek
yöntemlerden biridir. Fakat tanı özellikle klinik bulgulara dayanır ve
DNA incelemelerinin kullanımı ancak klinik bulguların atipik olduğu
veya ağrının olduğu fakat veziküler lezyonların olmadığı hastalarla
sınırlı olmaktadır. 

Elektromiyografik incelemeler, klinik tablonun anlaşılması ve
prognoz tayini konusunda yardımcıdır. İğne EMG’sinde çoğunlukla
denervasyon ve reinervasyonun birlikte gözlendiği dikkati çeker.
Rejenerasyon potansiyellerinin varlığı iyileşmenin proksimal
bölgeden rejenerasyon ile olduğunu düşündürmektedir (4). Motor
aktivitenin elde edilemediği olgular da mevcuttur, motor nöron
kaybı ve kötü prognoz ile ilişkili olabilir. Postherpetik
poliradikülopati sonrası nörogörüntüleme yöntemleri ile glial skar
oluşumunun gösterilmesi de bu iddiayı desteklemektedir (14).
Ayrıca, bazı çalışmalarda subklinik motor tutulumun EMG ile
saptandığı bildirilmiştir (2).

Tedavide antiviral ilaçlar ve rehabilitasyon pay sahibidir ve
prognozun genellikle iyi olduğu not edilmiştir. Merchut ve Gruner
(15) tarafından yapılan literatür derlemesinde de olguların
%74’ünün yaklaşık 2 yıl içinde normal motor fonksiyonlarını yeniden
kazandığını bildirmiştir. Olgularımızdan da birinin takibi yapılabilmiş
ve reinervasyon ile iyileştiği dikkati çekmiştir. Ancak literatürde
bildirilen olgu serilerinde parezinin kalıcı olduğu olgular da
bulunmaktadır. Parezinin kalıcı olduğu hastalarda özellikle diyafram
gibi ağırlıklı olarak bir segmentten beslenen kasların etkilenmiş
olduğu ve mortalite riski taşıdığı vurgulanmıştır (1). 

Sonuç olarak, herpes zoster seyri sırasında motor
komplikasyonlar olabileceği ve literatürde bildirildiği gibi özellikle
diyafram tutulumunda ölümcül sonuçlar doğurabileceği akla
getirilmelidir. Bu nedenle, özellikle nöroloji hekimleri, zona
olgularını sadece postherpetik nevralji için değil bu
komplikasyonlar açısından da yakından takip etmelidir.
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