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SUNCT Sendromunu Taklit Eden Herpes Zoster Oftalmikus
Herpes Zoster Ophthalmicus That Mimics the SUNCT Syndrome
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Editöre Mektup / Letter to the Editor

Sayın Editör,

Konjunktival kanlanma ve yaşarmalı kısa süreli tek yanlı nevraljiform baş ağrısı (SUNCT sendromu) trigeminal otonomik sefaljilerdendir. Baş ağ-
rısı özellikle orbital-supraorbital bölgede ve ortalama 49 saniye sürmektedir (1,2). Varisella zoster virüs (VZV), trigeminal sinir gangliyonunda 
latent olarak kalabilen ve reaktive olduğunda, gangliyondan duysal sinir boyunca yayılabilen herpes virüs ailesinin üyesi olan bir virüstür (2). Tüm 
yaşam boyunca herpes zoster virüs (HZV) gelişme riski %20’dir (3). HZV’nin en sık etkilediği sinir 5. kraniyal sinirdir (özellikle oftalmik dal) 
(4). Bu yazıda prodromal dönemdeki baş ağrısı, SUNCT sendromunu taklit eden, veziküler döküntünün ortaya çıkması ile tanısı konulabilen 
iki herpes zoster oftalmikus olgusu sunulmuştur. Olgulardan bilgilendirilmiş onam formu alındı.

Olgu 1: Otuz altı yaşında kadın hasta, baş sol yarısında 6 gündür 
devam eden baş ağrısı yakınmasıyla başvurdu. Ağrı göz bölgesinde, 
çok şiddetli, iğne batar tarzda, 4-5 saniye süren, yaklaşık günde 200-
300 defa tekrarlayan ve gözde kanlanmanın eşlik etmesi şeklindeydi. 
SUNCT sendromu tanısı ile başlanan karbamazepin 400 mg/gün 
tedavisi altındayken, ağrı başlangıcının sekizinci gününde sol fron-
tal bölge saçlı deride veziküler tarzda deri döküntüleri ortaya çıktı. 
Cildiye bölümü herpes zoster oftalmikus tanısıyla asiklovir 800 mg/
gün başladı. Pregabalin 225 mg/gün tedavisi ile baş ağrısı kontrolü 
sağlandı. 

Olgu 2: Yetmiş beş yaşında erkek hasta, baş sol yarısında 4 gündür 
devam eden baş ağrısı yakınmasıyla başvurdu. Ağrının, özellikle alın 
bölgesinde, orta-ağır şiddette, 5-10 saniye süren, yaklaşık 100 defa 
tekrarlayan ve gözde yaşarmanın eşlik etmesi şeklinde olduğu öğre-
nildi. SUNCT sendromu düşünülerek lamotrijin 50 mg/gün tedavisi 
başlandı. Tedavinin dördüncü gününde sol alın ve frontal saçlı deride 
veziküler tarzda deri döküntüleri görüldü (Resim 1). Herpes zoster 
oftalmikus tanısıyla asiklovir 800 mg/gün başlandı. Gabapentin 1800 
mg/gün tedavisi ile baş ağrıları tamamen düzeldi. 

Herpes zoster oftalmikus, VZV’nin reaktivasyonuyla oluşan akut der-
matomal bir enfeksiyondur. Sıklıkla periorbital bölgede ve alın derisin-
de veziküler döküntülere neden olur (2). Zonada tipik tutulum bölge-
leri torasik (%53), servikal (%20), oftalmik (%15) ve lumbosakral’dir 
(%11). Prodromal belirti olarak görülebilen baş ağrısının şiddeti ve ka-
rakteri değişkendir. Baş ağrısının başlaması ve döküntülerin görülmesi 
arasındaki süre 15 güne kadar uzayabilmektedir (2,5). Literatürde oto-
nomik sefaljileri taklit ederek ortaya çıkan Herpes Zoster Oftalmikus 
olgusu bildirilmemiştir. Resim 1. Sol trigeminal sinirin oftalmik dalında veziküler lezyon
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