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ABS TRACT

The syndrome of headache accompanied with transient neurologic deficits and 
cerebrospinal fluid lymphocytosis (HaNDL), is a rare, benign and self limiting 
syndrome. In the 2nd Edition of the International Classification of Headache 
Disorders, HaNDL syndrome was defined in secondary headache group as 
“Headache attributed to non-vascular intracranial disorder”. The etiology 
of HaNDL is still unknown. In recent years, some authors have shown that ion 
channel autoimmunity might at least partially contribute to HaNDL pathogenesis. 
In this paper, the definition of HaNDL syndrome, clinical picture and epidemiology 
of HaNDL syndrome, etiopathogenesis, differential diagnosis and treatment will 
be reviewed with the recent literature. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 2013; 50 
Supplement 1: 52-55) 
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ÖZET 

Beyin omurilik sıvısı (BOS) lenfositozu ve geçici nörolojik bulguların eşlik 
ettiği baş ağrısı (“headache accompanied with transient neurologic deficits 
and cerebrospinal fluid lymphocytosis”; HaNDL) sendromu; iyi gidişli, 
kendi kendini sınırlayan ve nadir görülen bir sendromdur. Uluslararası 
Baş Ağrısı Bozuklukları sınıflamasının ikinci baskısında HaNDL sendromu, 
sekonder baş ağrılarının içinde “damar dışı kafa içi hastalıklarıyla ilişkili 
baş ağrıları” olarak tanımlanmıştır. Etiyolojisi tam olarak bilinmese de son 
yıllarda, iyon kanalı otoimmünitesinin HaNDL patogenezine kısmen katkı 
sağlayabileceği bazı yazarlar tarafından gösterilmiştir. Bu yazıda, HaNDL 
sendromunun tanımı, klinik tablo ve epidemiyolojisi, etiyopatogenezi, ayırıcı 
tanısı ve tedavisi son literatür eşliğinde gözden geçirilecektir. (Nö rop si ki yat ri  
Ar fli vi 2013; 50 Özel Sayı 1: 52-55)
Anah tar ke li me ler: Baş ağrısı, geçici nörolojik bulgular, beyin omurilik sıvısı lenfositozu

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

Doi: 10.4274/npa.y7228

Tanım ve Tarihçe

Beyin omurilik sıvısı (BOS) lenfositozu ve geçici nörolojik 
bulguların eşlik ettiği baş ağrısı (“headache accompanied with 
transient neurologic deficits and cerebrospinal fluid lymphocytosis”; 
HaNDL) sendromu, önceleri “lenfositik pleositozla birlikte olan 
psödomigren” olarak adlandırılmıştır. İlk olarak 1981 yılında 
Bartleson ve arkadaşları, BOS lenfositozu ile ilişkili migrene benzer 
atakları olan 7 olgu bildirerek HaNDL sendromunu tanımlamışlardır 
(1). Bu hastalarda duysal, motor, konuşma ve görsel bozuklukların 
öncesinde ciddi epizodik baş ağrısı saptanmıştır. Berg ve Williams 
1995 yılında 7 yeni olgu bildirerek, bu sendromun tek bir virüs ya da 
çeşitli viral ajanlara karşı gelişen kendine özgü bir cevap ile ilişkili 

olabileceğini ileri sürmüşlerdir (2). 1997 yılında Gómez-Aranda ve 
arkadaşları da HaNDL sendromu olan 50 hasta analiz ederek klinik 
tanımlama yapmışlardır (3). 

    2004 yılında Uluslararası Baş Ağrısı Topluluğu tarafından 
yayınlanan sınıflamada ise HaNDL sendromu, sekonder baş 
ağrılarının alt gruplarından biri olan “damar dışı kafa içi hastalıklarıyla 
ilişkili baş ağrıları” içinde en son sırada tanımlanmıştır (grup 7, kod 
7,8) (4). 

Bu sınıflamada HaNDL tanı kriterleri aşağıdaki gibi 
oluşturulmuştur: A. Saatler süren orta ya da şiddetli baş ağrısı 
epizotlarının olması; B. Lenfositik ağırlıkta BOS pleositozu (>15 
hücre/mikrolitre) ile nörogörüntüleme, BOS kültürü ve diğer 
etiyolojik testlerin normal olması; C. Baş ağrısı ataklarının geçici 
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nörolojik bulgulara eşlik etmesi ya da bu bulguların baş ağrısının 
hemen ardından gelişmesi ve baş ağrısının BOS pleositozu 
gelişimiyle yakın bir zamansal ilişki içinde başlaması; D. Baş ağrısı 
ve nörolojik bulgu epizotlarının ortalama 3 ay içinde tekrarlaması 
(4). 

Klinik Tablo ve Epidemiyoloji

HaNDL sendromu, 15-40 yaş arası erkeklerde (%68) kadınlara 
oranla daha sık görülür (5, 6). Hastaların yaklaşık olarak %26’sının 
özgeçmişinde migren öyküsü saptanır (7). Tipik klinik tablo, değişken 
nörolojik bulgu epizotlarının eşliğinde sayısı 1-12 arasında değişen 
orta şiddetli ya da şiddetli baş ağrısı epizotları halindedir (6, 7). Baş 
ağrıları tek ya da iki yanlı ve ağırlıklı olarak zonklama şeklindedir 
(6). Nadiren tabloya lökositoz ve ateş de eşlik edebilir (6, 7). En sık 
görülen geçici nörolojik bulgular sırasıyla duysal (epizotların %78’i) 
bozukluk, afazi (%60) ya da motor (%56) bozukluklardır (6, 7). Migrene 
benzeyen görsel belirtiler ise nadiren görülebilir (%12) (6, 7). Duysal 
belirtiler sıklıkla elde uyuşma ile başlayıp, ardından sırasıyla kol, 
yüz ve dilde giderek artan bir uyuşma paterni göstererek yerleşir. 
Gövde ve bacaklar nadiren etkilenir (3). HaNDL sendromunda, 
epizodik bilinç değişikliği ile karakterize olan akut konfüzyonel 
tablo ve ajitasyon nadiren de olsa görülebilir. Literatürde şu ana 
kadar akut konfüzyonel tablo ile sunulan 5 olgu bildirilmiştir (8, 9, 
10, 11). Bu olgulardan 4 tanesinde, klinik tabloya ajitasyonun da 
eşlik ettiği bildirilmiştir (9, 10, 11). Ayrıca psikozu andıran ve uzun 
süreli hastane bakımını gerektiren uzamış konfüzyonel tablo ve 
ajitasyon da HaNDL sendromuyla nadiren bir arada görülebilir (9, 
11). Bulanık görme, fotofobi, homonim hemianopsi, fotopsi, kortikal 
körlük, papillödem, intrakranyal basınç artışı, 6. kraniyal sinir felci 
ve geçici total external oftalmopleji de nadiren HaNDL sendromuna 
eşlik edebilen tablolardandır (12, 13). 

    HaNDL sendromunda, BOS lenfositik pleositozu (10-760/
mm3) ve artmış BOS proteini (olguların %96’sı) görülür. Oligoklonal 
bant negatif olarak saptanır (6,7). Hastalar, epizotlar arasında 
ve semptomatik periyotlardan sonra klinik belirti göstermezler. 
Genellikle haftalar ya da aylar içinde sonlanan bu epizotlar, nörolojik 
incelemelerin normal olduğu baş ağrısı ya da asemptomatik 
periyotlarla ayrılır (3). 

    HaNDL sendromunda yapılan kranyal görüntüleme incelemeleri 
genellikle normal saptanır (5, 6, 7, 11). Kranyal diffüzyon ağırlıklı 
manyetik rezonans görüntüleme (MRI) incelemelerinin normal 
olmasına rağmen (14, 15, 16, 17); perfüzyon ağırlıklı incelemelerde 
bozuklukların olduğu son zamanlarda yayınlanan çalışmalarda 
bildirilmiştir (14, 16, 17). Tek olguluk başka bir çalışmada ise, korpus 
kallozum splenium bölgesinde diffüzyon kısıtlılığı gösterilmiştir (18). 
Ayrıca bazı çalışmalardaki kranyal MRI incelemelerinde, nadir 
de olsa yüksek sinyalli küçük alanların olduğu bildirilmiştir (19, 
20). HaNDL sendromunda yapılan tek foton emisyon bilgisayarlı 
tomografi (SPECT) incelemesinde, akut faz esnasındaki nörolojik 
bulgularla ilişkili kortikal bölgelerde geçici fokal serebral 
hipoperfüzyon ile uyumlu bulgular saptanmıştır (3, 8, 21). Görsel 

uyarılmış potansiyel (VEP) incelemelerinde ise, normal sonuçların 
yanında (7); çelişkili olarak VEP amplitüdünde belirginleşme (22) 
ya da azalma (23) olabileceği de bildirilmiştir. Elektroensefalografi 
(EEG) incelemelerinde ise fokal epileptik olmayan, aralıklı olarak 
teta ya da delta dalgası özelliğinde yavaş dalgalar tanımlanmıştır 
(10, 17, 23, 24). 

Etiyopatogenez

İyi seyirli olan ve nadir olarak görülen HaNDL sendromunun 
etiyolojisi net olmamasına rağmen (25); parainfeksiyöz ve otoimmün 
patofizyoloji üzerine odaklanan teoriler hala tartışılmaktadır (24, 26). 
Bazı çalışmalarda ise altta yatan sebebin, merkezi sinir sisteminin 
(MSS) inflamatuar hastalıkları olabileceği üzerinde durulmuştur (1, 
3, 5, 24). Virüsler ya da otoimmün hastalıklar aracılığıyla aktive olan 
immün sistem tarafından üretilen antikorların, BOS pleositozu ve 
nörolojik bulgularla sonuçlanan leptomeningeal yapıları etkileyen 
aseptik inflamasyona yol açabileceği öne sürülmüştür (7). İnfeksiyöz 
ajanlar için yapılan ayrıntılı tarama testleri HaNDL sendromlu 
hastaların çoğunda negatif bulunurken, insan herpes virüs-6 
infeksiyonu için serolojik kanıtın olduğu olgular da bildirilmiştir (24). 
HaNDL sendromu ile benzer klinik ve laboratuvar özellikleri gösteren 
ve BOS’ta virüsün izole edildiği CMV ile ilişkili bir meningoensefalit 
tablosu da daha önceki bir çalışmada bildirilmiştir (5).

    Ailesel ve sporadik hemiplejik migren ile benzer klinik 
özellikler gösteren HaNDL sendromunda yapılan voltaj kapılı 
kalsiyum kanalı alt birimlerinden olan CACNA1A’nın gen analiz 
çalışmalarında hiçbir mutasyon ya da polimorfizm saptanamamıştır 
(27). HaNDL sendromunda görülen tekrarlayan ve kendi kendini 
sınırlayan geçici nörolojik bulgular ile BOS lenfositozu, iyon 
kanalı antikorlarıyla ilişkili olan otoimmün ensefalitler tarafından 
paylaşılan özellikler arasındadır  (28). Son zamanlarda yayınlanan 
bir başka çalışmada ise, HaNDL sendromlu 2 hastada T-tipi 
kalsiyum kanal altbirimlerinden CACNA1H proteinine karşı yüksek 
titrede antikorların saptanması, iyon kanalı otoimmünitesinin 
sendromun patogenezine kısmen de olsa katkı sağlayabileceği 
görüşünü desteklemiştir (29). 

Ayırıcı Tanı

HaNDL sendromuyla klinik olarak karışabilecek tabloların 
başında auralı migren ya da tekrarlayan auranın eşlik ettiği baş ağrısı, 
geri dönüşümlü nörolojik bulgu ve BOS lenfositozunun görülebildiği 
ailesel hemiplejik migren gelir (27). Klasik aura bulgularının ve ailede 
hemiplejik migren öyküsünün olmaması ile HaNDL sendromu bu 
tablodan ayrılabilir. Akut inme, meningoensefalit, menenjit, epilepsi, 
granülomatöz ve neoplastik araknoidit, nörobruselloz, nörosifiliz, 
nöroborelyoz, mikoplazma infeksiyonu, geri dönüşümlü posterior 
lökoensefalopati sendromu, ensefalit, MSS vasküliti ve geri 
dönüşümlü serebral vazokonstrüksiyon sendromu gibi diğer önemli 
patolojiler gerek klinik tablo gerekse de serum otoantikorları, BOS 
incelemesi ve görüntüleme (EEG, MRI vb) incelemeleriyle HaNDL 
sendromundan ayırt edilmelidir (4, 7, 30).
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Tedavi

Kendi kendini sınırlayan epizotlar halinde ortaya çıkan HaNDL 
sendromu iyi seyirli olması sebebiyle genellikle tedavi gerektirmez. 
Ancak sistemik ya da oral kortikosteroid (12, 17), beta reseptör ya da 
kalsiyum kanal blokerleri (7, 17) ve nadir olarak görülen papilödeme 
yönelik olarak verilen asetozolamid (12) önceki çalışmalarda 
kullanılan tedavi ajanları olarak sayılabilir. 

Ayrıca sendromda auralı migrende görülen klinik tabloya 
benzer ataklar bulunması nedeniyle, başta antiepileptikler olmak 
üzere migren profilaksisinde kullanılan tedaviler atakları önlemede 
kulanılabilir. Ancak nadir olarak görülen bu sendromun tedavisiyle 
ilgili literatürde tek tek olgu sunumları dışında uzun süreli kontrollü 
çalışma bulunmamaktadır.

Son yıllarda yayınlanan HaNDL sendromlu bir hastanın 
sunulduğu olgu sunumu çalışmasında 1000 mg/gün valproik asit 
tedavide kullanılmış ve olumlu cevap alınmıştır (17). Ancak nadir 
olarak görülen bu sendromun tedavisiyle ilgili literatürde tek tek olgu 
sunumları dışında uzun süreli kontrollü çalışma bulunmamaktadır. 
Ayrıca, bu sendromun kendi kendini sınırlayan özelliği gözlenen 
tedavi cevaplarının verilen ilaçlara ya da hastalığın doğal seyrine 
bağlı olup olmadığı sonucuna ulaşılmasını önler

 Sonuç

HaNDL sendromu nadir olarak görülmesi sebebiyle klinik pratikte 
atlanabilir ya da yanlış tanı alabilir. Tekrarlayan nörolojik bozukluk 
epizotları, BOS pleositozu ve normal görüntüleme incelemelerinin 
eşlik ettiği baş ağrısı olan bir hastada HaNDL sendromu mutlaka 
düşünülmelidir. İyi seyirli olan bu nadir sendromun tanınması ve 
diğer tedavi gerektiren tablolardan ayırıcı tanısının yapılabilmesi, 
tromboliz ve uzun süreli antimikrobiyal tedavi gibi gereksiz 
tedavilerden kaçınmak açısından oldukça önemlidir. 

Kısaltmalar

BOS: Beyin omurilik sıvısı; HaNDL: Headache accompanied with 
transient neurologic deficits and cerebrospinal fluid lymphocytosis; 
MRI: Manyetik rezonans görüntüleme; SPECT: Tek foton emisyon 
bilgisayarlı tomografi; VEP: Görsel uyarılmış potansiyel; EEG: 
Elektroensefalografi; MSS: Merkezi sinir sistemi 
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