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Diabetli Bir Hastada Multipl Kraniyal Sinir
Tutulumu Gösteren Kavernöz Sinüs ve ‹nternal
Karotid Arter Trombozu
H. Kat›lm›ﬂ, ‹. Özdemir, S. Öztürkcan, ﬁ. Özturan, N. Erdo¤an, N. Sefi Yurdakul

Cavernous sinus and internal carotid artery thrombosis
with multipl cranial nerves paralysis in a diabetic
patient

Cavernous sinus thrombosis (CST) is a life-threatening event,
and its major etiologic factor is considered as infection. This
case is presented as it is a rare event of CST and internal
carotid artery thrombosis (ICAT) secondary to odontogenic
infection in a diabetic patient. The computed tomography (CT)
and magnetic resonance imaging (MRI) examinations on the
paranatal sinus and neck of the patient, who is a 50 years old
female and diabetic for over 8 years, presenting to our clinic
with left hemiparesis, right total opthalmoplegia, right facial
paralysis, edema and pain on the right side of the face,
demonstrated right CST, ICAT and infiltration of pterygopalatine and infratemporal fossa. Biopsies were obtained from
right pterygopalatine fossa and paranasal sinus, and resulted
in chronic inflammatory granulation tissue. The patient
received antibotics and lower molecular weight heparin, which
was followed by relief of symptoms. During the control MRI,
no change was observed except the partial regression in the
sinuses and temporal bone. The nonspecific tooth-induced
infection was considered as the etiologic factor. In conclusion,
odontogenic infections and soft tissue infections must not be
overlooked and must be treated carefully in patients with predisposing factor such as diabetes mellitus.
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Özet

Kavernöz sinüs trombozu hayat› tehdit edici bir olayd›r ve literatürde en s›k sebep olarak enfeksiyon gösterilmiﬂtir. Nadir olmas› nedeniyle diabetes mellitus’lu bir hastada diﬂ enfeksiyonuna sekonder geliﬂmiﬂ kavernöz sinüs trombozu ve internal karotid arter trombozu olgusu sunulmuﬂtur. Klini¤imize sol hemiparezi, sa¤ total oftalmopleji, sa¤ fasiyal paralizi, sa¤ trigeminal sinir paralizisi, sa¤ yüzde ödem ve a¤r› ile baﬂvuran 50 yaﬂ›nda, 8 y›ll›k diabetes mellitus öyküsü olan bayan hastan›n paranazal sinüs ve boynun manyetik rezonans görüntüleme ve
bilgisayarl› tomografi incelemelerinde sa¤ kavernöz sinüs trombozu, internal karotid arter trombozu, pterigopalatin ve infratemporal fossa infiltrasyonu saptand›. Sa¤ pterigopalatin fossa
ve paranazal sinüslerden biyopsiler al›nd›, sonuç kronik iltihabi
granülasyon dokusu olarak raporland›. Hastaya antibiyotik ve
düﬂük molekül a¤›rl›kl› heparin tedavisi verildi. Semptomlar› geriledi. Kontrol manyetik rezonans görüntülemede sinüs ve temporal kemikteki infiltrasyonun k›smi regresyonu d›ﬂ›nda de¤iﬂiklik saptanmad›. Kavernöz sinüs trombozu tan›s› konan hastam›zda etyolojik faktör olarak diﬂten kaynaklanan nonspesifik
enfeksiyon kabul edildi. Sonuç olarak diabetes mellitus gibi predispozan faktörü bulunan hastalarda oluﬂan diﬂ ve yumuﬂak
doku enfeksiyonlar› gözden kaç›r›lmamal› ve dikkatlice tedavi
edilmelidir.
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tus.

Turk Arch Otolaryngol, 2004; 42(2): 98-104

Dr. Hüseyin Kat›lm›ﬂ, Dr. ‹smail Özdemir, Dr. Sedat Öztürkcan,
Dr. ﬁengül Özturan
‹zmir Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi II. Kulak Burun Bo¤az Klini¤i, ‹zmir
Dr. Nezahat Erdo¤an
‹zmir Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Radyoloji Klini¤i, ‹zmir
Dr. Nazife Sefi Yurdakul
‹zmir Atatürk E¤itim ve Araﬂt›rma Hastanesi Oftalmoloji Klini¤i, ‹zmir

98

Türk Otolarengoloji Arﬂivi, 2004; 42(2): 98-104

Giriﬂ
Kavernöz sinüs (KS) kafa taban›nda yerleﬂir,
medialinde sella tursika bulunur. KS’nin içinden ka-
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rotid arter ile oftalmik, maksiller, okülomotor, troklear ve abdusens sinirleri geçer. Optik kiazma ve
optik traktus süperior ve lateralde yerleﬂmiﬂtir.1
Kavernöz sinüs trombozu (KST) hayat› tehdit
edici bir olayd›r.2 Literatürde en s›k sebep olarak
enfeksiyon gösterilmiﬂtir.3,4 S›kl›kla pretrombotik
durumu takiben ortaya ç›kar.5 Tablo 1’de çeﬂitli nedenleri gösterilmiﬂtir.6-11 Baz› çal›ﬂmalarda ise enfeksiyon %12’lik bir oranla hematolojik hastal›klar
(%29), neoplazi (%23.5), oral kontraseptif kullan›m›n›n (%12) ard›ndan 4. s›radad›r.12 Baﬂka bir çal›ﬂmada ise enfeksiyon oran› %10 olarak saptanm›ﬂt›r.5
Septik KST’de enfeksiyon oda¤› olarak %40 kulak,
%35 orbita-yüz, %13 diﬂ ve çene, %9 burun, %3 di¤er bölgeler (tonsil, yumuﬂak doku, farenks, süperior ve inferior alveolar arklar, üst dudak, paranasal
sinüsler) say›labilir.11 Yap›lan baz› çal›ﬂmalarda tipik olarak fasiyal ve orbital enfeksiyon komplikasyonu olarak oluﬂtu¤u, enfeksiyon kayna¤›n›n genellikle etmoid ve sfenoid sinüsler oldu¤u gösterilmiﬂtir. KST’nin ya direkt enfeksiyon yay›l›m› ile veya oftalmik ven boyunca retrograd tromboflebit
oluﬂmas› ile geliﬂti¤inden bahsedilmiﬂtir.4 Baz› çal›ﬂmalarda da diﬂ abselerinden vena angularis arac›l›¤› ile meydana geldi¤inden bahsedilmektedir.13 Tedavide heparinizasyon ve ‹V antibiyotik kullan›l›r.14
Nadir olmas› nedeniyle diabetes mellitus’lu (DM)
bir hastada diﬂ enfeksiyonuna sekonder geliﬂmiﬂ

kavernöz sinüs trombozu ve internal karotid arter
trombozu olgusunu sunmaktay›z.

Olgu
Olgumuz 50 yaﬂ›nda, 8 y›ld›r DM’si olan bayan
hasta olup sa¤ göz kapa¤›nda düﬂüklük, sa¤ gözde
görme kayb›, sa¤ yüzde ödem ve a¤r›, sa¤ a¤›z komissüründe hareket k›s›tl›l›¤›, sol kol ve bacakta
güçsüzlük, genel durum bozuklu¤u, baﬂ a¤r›s›, bulant›, kusma ile hastanemize baﬂvurdu. Hastan›n
anamnezinde yak›nmalar›n›n baﬂlang›c›ndan 2 hafta önce sa¤ yanakta ﬂiﬂlik, k›zar›kl›k, sa¤ üst çenede diﬂ a¤r›s› oldu¤u, 8 y›ld›r sadece diyet, son 7 ayd›r da insülin kullan›m› gerektiren DM’si oldu¤u ö¤renildi. 2., 3., 4., 5., 6. kraniyal sinir paralizileri tespit edildi. Iﬂ›k refleksi sa¤da al›nm›yordu. Sa¤ göz
pitotik, midriatik ve ödemli, sa¤da görme keskinli¤i kaybolmuﬂtu (total oftalmopleji). Yüzün sa¤ yar›s›nda ödem ve duyu kayb› vard›. Sa¤ alt ekstremitede derin tendon refleksleri artm›ﬂ, dizartri, sol bacakta düﬂüklük ve sa¤ santral fasiyal paralizi saptand›. Beyin MRG’sinde sa¤ kraniyofasiyal, orbital,
pterigoid bölge yumuﬂak dokular›nda enflamatuar
tutulum, sa¤ paranasal sinüslerde sinüzit ve mastoidit ve komplikasyon olarak KST ve Meckel kavitesi invazyonu saptand› (Resim 1). Hastan›n otoskopik bak›s›nda sa¤da effüzyonlu otitis media görü-

Tablo 1. Kavernöz sinüs trombozu nedenleri.

Enfeksiyon:

Fasiyal, orbital, paranazal sinüs, orta kulak enfeksiyonlar›, paraziter enfeksiyonlar (trichinosis)

Hematolojik hastal›klar:

Orak hücreli anemi, demir eksikli¤i anemisi, paroksismal nokturnal hemoglobinüri, polisitemia vera, esansiyel
trombositemi, hipoplazminojenemi, afibrinojenemi, kriyofibrinojenemi, antifosfolipid Ab sendromu, DIC,
antitrombin III eksikli¤i, protein S ve C eksikli¤i, aktive protein C rezistans›, faktör 5 Leiden mutasyonu, heparin
induced trombositopeni

Vaskülitler ve otoimmun hastal›klar:

PAN, SLE, Wegener granülomatozisi, Behçet hastal›¤›, inflamatuar barsak hastal›¤›

Oral kontraseptif kullan›m›, hamilelik, do¤um
Beslenme bozukluklar›:

Dehidratasyon, marasmus

Sistemik hastal›klar:

Sarkoidoz, osteoporoz, konjestif kalp yetmezli¤i, nefrotik sendrom, kronik akci¤er hastal›¤›

Konjenital malformasyon ve sendromlar:

Budd-Chiari malformasyonu, arteriovenöz malformasyon, Sturge-Weber sendromu, Tolosa-Hunt sendromu

Metabolik hastal›klar:

Homosistinüri, diabetes mellitus

‹skemik olaylar:

Serebral arter oklüzyonu

‹laç kullan›m›:

Cisplatin, etaposid, androjen terapi, L-asparaginase, epsilon amino kaproik asit tedavisi

Di¤er:

‹V kateter, kardiyak pace maker, diare, neoplazi, kafa travmas›, iyatrojenik, spontan, idyopatik
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Resim 1.

Beyin MRG’sinde sa¤ pterigoid bölge yumuﬂak dokular›nda enflamatuar tutulum ve komplikasyon olarak KST ve
Meckel kavitesi invazyonu (T1A ‹V Gd-DTPA sonras› koronal plan).

nümü saptand›. Pür ton odiogramda sa¤da 46 dB
iletim tipi iﬂitme kayb› vard›, sol kulak iﬂitmesi 11
dB idi. Sa¤ kulak zar›na parasentez yap›ld›¤›nda seröz s›v› geldi ve ventilasyon tüpü tak›ld›. Temporal
kemik BT’si sa¤da etmoid, maksiler ve sfenoid sinüste enflamatuar de¤iﬂiklikler, kemik duvarda lizis, piterigopalatin fossa ve infratemporal fossaya
infiltrasyon olarak raporland› (Resim 2). Ayr›ca
maksillofasiyal MRG’de bu bulgulara ek olarak internal karotid arter trombozu (‹CAT) görünümü vard›. Radyolojik görünümde Wegener granülomatozisine benzer bulgu saptanmas› ve KST etiyolojisinde
yerinin olmas› nedeniyle perinükleer antinötrofilik
sitoplazmik antikor (p-ANCA), antinötrofilik sitoplazmik antikorun sitoplazmik paterni (c-ANCA),
fraksiyone antinötrofilik sitoplazmik antikor (f-ANCA), toraks BT, böbrek fonksiyon testleri, etiyolojide var olan immun kökenli patolojiler için antinük100

leer antikor (ANA), çift sarmall› DNA antikoru (Anti- dsDNA), anti kardiyolipin antikor IgM (ACAIgM), anti kardiyolipin antikor IgG (ACA-IgG),
tromboza yönelik koagülatif test olarak protein C,
protein S, antitrombin III, aktive protein Ca bak›ld›.
Test sonuçlar›nda herhangi bir patoloji saptanmad›.
Bakteriyel ve mantar kaynakl› olas› bir enfeksiyonu
saptamak için endoskopik olarak sa¤ orta meatus,
etmoid hücreler ve sfenoid sinüsten biyopsi al›nd›;
sonuçlar› nonspesifik enfeksiyon olarak raporland›
ve kültürlerinde üreme olmad›. BT eﬂli¤inde olmak
üzere sa¤ pterigopalatin fossadan ince i¤ne aspirasyon biyopsisi ve sa¤ üst göz kapa¤›ndaki ciltalt› nodülünden aç›k biyopsi al›nd›; sonuçlar› s›ras›yla ola¤an doku ve kronik iltihabi granülasyon dokusu
olarak raporland›. Pterigopalatin fossadan al›nan biyopsi materyalinin kültüründe mikolojik veya bakteriyel herhangi bir üreme olmad›. Sa¤ nazal fossadan al›nan sürüntüde mikolojik ve bakteriyel bir
üreme saptanmad›. Diﬂ enfeksiyonu anamnezi olmas› nedeniyle diﬂ hastal›klar› konsültasyonu yap›ld›. Sa¤ üst 1. molar diﬂte yüzeyel çürük oldu¤u, bunun radikse uzanmad›¤› bildirildi; dolgu yap›ld›. Biyopsilerin negatif gelmesi üzerine transantral yolla
pterigopalatin fossadan aç›k biyopsi yap›l›rken internal maksillar ve sfenopalatin arterde pulsasyon
olmad›¤› izlendi. Patolojik bir dokuyla karﬂ›laﬂ›lmad›. Orbital tutulum yönünden orbita fundus florecein anjiyografi ve indocyanin green anjiyografi yap›ld›, orbital MRG çekildi. Yayg›n periorbital inflamasyon izlendi. Primer orbital patoloji düﬂünülmedi.
Hasta klini¤imizde yatt›¤› süre içinde 1 ay kristalize
penisilin 8x3 milyon Ü, 2 hafta 500 mg metronidazol 2x1 ve enoksaparin sodyum 30 mg 1x1 ve 6 Ü
kristalize + 6 Ü NPH insülin tedavisi ald›. Vasküler
patolojiye yönelik DSA (digital subtraction angiography) çekildi, sa¤ KST ve ‹CAT saptand› (Resim 3).
Genel durum bozuklu¤u, ekstremitelerdeki güçsüzlü¤ü, sa¤ orbita ve yüzdeki ödem ve a¤r›, ateﬂ ve
sedimentasyon yüksekli¤i, lökositozu, baﬂa¤r›s›,
bulant› ve kusmas› geriledi. Kontrol MRG ve BT’lerinde (Resim 4) paranasal sinüsler ve temporal kemikteki bulgularda k›smi regresyon d›ﬂ›nda de¤iﬂiklik yoktu. Genel durumu iyi olan ve kontrollerinde
19 ay takip edilen hastan›n kraniyal sinir paralizileri devam etti.
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Resim 2.

BT’de sa¤da etmoid, maksiler ve sfenoid sinüste enflamatuar de¤iﬂiklikler, kemik duvarda lizis, pterigopalatin fossa ve infratemporal
fossaya infiltrasyon.

Resim 3.

Olgunun DSA görüntüsü: Sa¤ kavernöz sinüs trombozu ve internal
karotis arter trombozu.
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Resim 4.

Olgunun kontrol BT görüntüsünde paranasal sinüsler ve temporal kemikteki bulgularda k›smi regresyon d›ﬂ›nda de¤iﬂiklik yoktu.

Tart›ﬂma
KST herhangi bir yaﬂta ortaya ç›kabilir. Semptomlar›n baﬂlang›c› akut, subakut ya da kronik olabilir. Genellikle önce tek tarafl› baﬂlar, daha sonra
komﬂulu¤u nedeni ile di¤er sinüs de tutulur. Kavernöz sinüsten geçen okülomotor ve troklear sinirler,
trigeminal sinirin oftalmik ve maksiller dallar› etkilenir. ‹nternal karotid arter, sempatik sinir pleksusu
ve abdusens siniri de komﬂuluk nedeni ile etkilenir.11 KST s›kl›kla a¤r›l› oftalmopleji, kemozis ve
proptozisle seyreder.15,16
Ek olarak görülen semptomlar, kafa çiftlerinin
tutulumu ile iliﬂkilidir. Bunlar aras›nda ekzoftalmus,
orbital ödem, kemozis, retinal venlerde dilatasyon,
retinal hemoraji, retinal arterde bas›, görme kayb›,
trigeminal sinir trasesinde a¤r›, duyu kayb›, nadiren
trismus, pitozis, midriazis say›labilir. Ayr›ca genel
durum bozuklu¤u, ateﬂ, bulant›, kusma, bilinç bulan›kl›¤› gibi sistemik bulgular da vard›r. Akci¤er,
böbrek, dalak, karaci¤er gibi iç organlara septik
emboliler olabilir.11 Tan›da klinik görünüm ve görüntüleme tekniklerinden faydalan›l›r. Görüntüleme
102

teknikleri aras›nda kullan›lan BT, MRG ve DSA’n›n
sensitiviteleri s›ras›yla %59, %86, %100 olarak bulunmuﬂtur.3 Ayr›ca DSA’n›n MRG’ye göre derin serebral ven trombozlar›n› saptamada daha faydal› oldu¤u baﬂka çal›ﬂmalarda da gösterilmiﬂtir.17 Erken
ve atipik olgular›n tan›s›nda MR venografi yararl›
olabilir. Güvenli bir yöntemdir ve anjiyografinin yerine geçebilir (‹ntrakraniyal venöz oklüziv hastal›¤›
olanlarda trombofiliyi taramak için).11
Bizim hastam›zda klinik ve kraniyal MRG ile tan› kondu, sonras›nda da MR anjiyografi ve DSA ile
kesinleﬂtirildi, di¤er vasküler yap›lar hakk›nda da
bilgi edinildi. Tan› konduktan sonra kesin etiyolojiyi ayd›nlatmada laboratuar yöntemleri maalesef
yetersiz kald›. Ancak olas› sebepler ekarte edilmiﬂ
oldu.
Ay›r›c› tan›da say›labilen orbital selülit, boyun
ve yüzde selülit, aksesuar sinüslerde enfeksiyon,
orbital tümör, menenjit14 de hastam›za yap›lan tetkiklerle ekarte edildi. Antibiyotik tedavisine ra¤men
mortalite oran› %20-30 olan2 bu klinik durumu erken dönemde saptan›p vakit kaybetmeden tedaviye
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baﬂlanmas› mortalite ve morbidite aç›s›ndan hastan›n yarar›na olmuﬂtur.
Burada vurgulamak istedi¤imiz bir di¤er nokta
da ﬂudur: Yap›lan çal›ﬂmalar göstermiﬂtir ki, diyabetik hastalarda ciddi seyirli rinoserebral fungal enfeksiyon %88.2 gibi yüksek bir oranda görülür.18 Özellikle radyolojik ve klinik görünüm, ek olarak da
hastan›n diyabet hastas› olmas› ilk etapta bizi agresif mantar enfeksiyonuna sekonder KST’ye yöneltmiﬂti. Hastan›n bulgular›n› ve radyolojik görüntülerini tart›ﬂt›¤›m›zda birçok görüﬂ mantar enfeksiyonu
lehineydi fakat hem nazal sürüntünün hem de paranazal sinüsler ve pterigopalatin fossa biyopsi örneklerinin kültür ekimlerinde mantar ürememesi bizi bu tan›dan uzaklaﬂt›rd›. Bu tahlillerin sonucundan ﬂüphelenmiﬂ olsayd›k hastaya erken dönemde
antibiyotik tedavisi yerine antifungal tedavi verilecekti ve hastan›n prognozu da belki daha kötü olacakt›. Mantar enfeksiyonu olmad›¤›na dair di¤er bir
gösterge de hastan›n antibiyotik tedavisine olumlu
yan›t vermesiydi.
Hastam›za tedavi olarak literatürün destekledi¤i
ﬂekilde IV antibiyotik ve antikoagülan tedavisi14 uygulad›k. Baz› yazarlar hemorajik komplikasyonlardan dolay› antikoagülanlar› kabul etmemekte, baz›
yazarlar ise pulmoner emboliyi önlemek ve kollateral sirkülasyonu devam ettirmek için aksi yönde görüﬂ belirtmektedirler.11,14 Literatürde antikoagülanlar›n kullan›m› tart›ﬂmal› olmas›na ra¤men ﬂimdiye
kadar bu ilaçlar›n kullan›mlar›n›n neden oldu¤u hemorajiler nadir olarak kaydedilmiﬂtir. Özellikle erken dönemde radyolojik olarak hemorajik sekel durumu d›ﬂlanan hastalarda yararlar›n›n oldu¤u da eklenmiﬂtir.19 Biz de hastam›za antikoagülan tedavi
verdik, herhangi bir hemorajik komplikasyonla karﬂ›laﬂmad›k.
KST tan›s› konan hastam›zda etyolojik faktör
olarak diﬂten kaynaklanan nonspesifik enfeksiyon
kabul edildi. Enfeksiyonda DM’nin kolaylaﬂt›c› bir
faktör oldu¤u da göz önünde bulundurularak,20 görülen 2., 3. ,4., 5. ve 6. kraniyal sinir paralizilerinin
de KS ile komﬂuluklar› nedeniyle komplikasyon
olarak oluﬂtu¤u düﬂünüldü. Fasiyal paralizi ise
DM’nin neden oldu¤u nöropati olarak kabul edildi.
Sonuç olarak prognozu kötü olan hatta fatal seyredebilen KST’nin erken tan› konup, uygun ve etki-

li tedavi edilirse mortalite oran› azalt›labilir. Tedavi
›srarla ve sab›rla devam ettirilmeli ve hasta komplikasyonlar nedeniyle yak›n takip edilmelidir. DM gibi predispozan faktörü bulunan hastalarda oluﬂan
diﬂ ve yumuﬂak doku enfeksiyonlar›n›n KST için
risk oluﬂturdu¤u daima hekimlerin akl›n›n bir köﬂesinde olmal›d›r. KST tan›s› konan ve hemorajik sekel durumu d›ﬂlanan hastalarda pulmoner emboliyi
önlemek ve kollateral sirkülasyonu devam ettirmek
için antikoagülan tedavi güvenle uygulanabilir.
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