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ÖZET

SUMMARY

Travma sonrası kafa tabanı kırıkları kraniyal sinir felçlerine neden olabilmektedir. Kafa tabanı kırıklarında mortalite ve morbidite oranları
yüksektir. Bu olgular multidisipliner bir şekilde değerlendirilip tedavi şekline karar verilmelidir. Bu yazıda, ezilme şeklinde kafa travması
sonrası kafa tabanı ve orbita kemik kırıklarının yol açtığı sağ abdusens, sağ fasiyal sinir felçli ve sol optik nöropatili bir olgu sunuldu.

Post-traumatic skull base fractures can cause cranial nerve paralysis.
Mortality and morbidity rates are high in skull base fractures. Treatment modalities should be determined by a multidisciplinary evaluation. Here a case of crushing head injury with right abducens, facial
and left optic nerve palsies caused by skull base and orbital fracture is
presented.
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Giriş
Kafa tabanı kırıkları ciddi kafa travması sonucu gelişen mortalite oranı yüksek kırıklardır.[1,2] Çarpmanın kemikte oluşturduğu hızlı dinamik yük ve enerjinin travma yerindeki dağılımına bağlı olarak fraktürün özelliği değişir.[3] Ön, orta ya da
arka kafa tabanının fraktürleri farklı klinik tablolarla karşımıza çıkar. Kafa tabanı kırıkları, sıklıkla kafa tabanında bulunan
foramenlerden geçer ve direkt ya da gerilme dolayısıyla kraniyal sinirlerde hasara yol açar.

Olgu Sunumu
On yedi yaşında erkek hasta sol gözünde görememe ve sağ
göz kapağını kapatamama şikâyeti ile kliniğimize başvurdu.
Bir ay önce sağ temporal bölgeden kamyon ile duvar arasın-

da ezilme öyküsü vardı. Bir hafta dış merkezde kafa travması
nedeniyle yoğun bakımda medikal tedavi gören olgunun
takip bilgilerine ulaşılamadı. Kliniğimizde yapılan muayenesinde periferik fasiyal paraliziye bağlı sağ gözünü tam olarak
kapatamıyordu. Görme keskinliği sağ gözde tamdı, sol gözde ışık hissi negatifti. Primer pozisyonda gözler ortoforikti.
Sağ gözde dışa bakış tamamen kısıtlı, diğer yönlere serbestti,
sol göz hareketleri normaldi (Şekil 1).
Sağda direkt indirekt ışık refleksi normal, solda ise relatif afferent pupil defekti mevcuttu. Biyomikroskopik muayenede
sağda punktiyel boyanma mevcuttu, sol göz doğaldı. Göz
tansiyonları sağda 14, solda 12 mmHg idi. Göz dibi muayenesinde sağ göz doğalken sol gözde optik disk hafif soluktu.
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(a)
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Şekil 1. (a) Sağ gözde abdusens paralizisi nedeniyle dışa bakış kısıtlılığı, (b) sağ tarafta periferik fasiyal paralizi.

Kaza sonrası sağ kulakta işitme problemi olan hastanın kulak
burun boğaz konsültasyonu sonucunda grade 4 periferik
fasiyal paralizi ve iletim tipi işitme kaybı saptandı. Çekilen
kraniyal BT’de sol orbita lateral duvarında, sol zigomatik arkta ve sağ sfenoid kemik büyük kanadından temporal kemik
petröz apeksine uzanan lineer, yer yer deplase çoklu fraktür
hatları izlendi (Şekil 2). Olguda travmaya bağlı sağ abdusens
ve sağ fasiyal sinir felci ve sol travmatik optik nöropati (TON)
saptandı. Fasiyal sinir felci ve işitme kaybı nedeniyle eksploratif cerrahi önerilen hastanın cerrahiyi kabul etmemesi üzerine olgu suni gözyaşı tedavisi ile kontrole çağrıldı. Üçüncü
ay kontrolünde olgunun muayene bulgularında değişiklik
saptanmadı. Hastadan bilgilendirilmiş olur alındı.

ve kas cerrahisi tedavi seçeneklerindendir.[10] Bu olguda sol
gözde tam görme kaybı olması nedeniyle çift görme şikâyeti
yoktu, bu nedenle cerrahi düşünülmedi.
(a)

Tartışma
Kafatası fraktürleri kapalı kafa travmalarında %20 oranında
görülür. Fraktür travma şiddetinin göstergesidir. Kafa tabanı
kırıkları sonucu kraniyal sinirler ve majör vasküler yapıların
hasarı, BOS fistülleri söz konusu olabilir. Kafa travmalı hastaların yaklaşık %5 ile %10’unda kraniyal sinir yaralanmaları
gözlenir.[4] Ön kafa tabanı kırıkları sıklıkla paranazal sinüsleri
ilgilendirirken, orta ve arka kafa tabanı kırıkları petröz kemiği içerir.[5] Petröz kemik kırıklarında hemotimpanium, otore,
işitme azalması, periferik fasiyal paralizi, çift görme görülebilir. Glarner ve ark.[6] petröz kemik kırıklı 127 pediyatrik olgunun %69’unda işitme kaybı, %11’inde fasiyal, %1.4’ünde
abdusens sinir felci saptamışlardır. Diğer nörolojik komplikasyonlar trigeminal disfonksiyon ve Horner sendromudur.
[7,8]
Kırık hattının karotid kanala ilerlemesiyle ölümcül seyirli
internal karotid arter yaralanması gelişebilir.[9]
Abdusens siniri kafa içinde uzun seyiri ile kafa travmalarında en sık hasara uğrayan kraniyal sinirdir. Spontan iyileşme
oranı %12-54 arasında değişmekle birlikte Botilinum toksini

(b)

Şekil 2. (a) Aksiyel bilgisayarlı tomografi kesitinde sol orbita lateral duvarında fraktür (okla gösterildi), (b) koronal kesitte sağ petröz
apekste parçalı fraktüre ait kemik fragmanları (okla gösterildi).
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Fasiyal sinir kafa travmalarında en sık etkilenen ikinci kraniyal sinirdir. Paralizi parsiyel ya da gecikmiş ise ve zaman
içerisinde giderek kötüleşmiyor ise, kendiliğinden ya da
steroid kullanımı ile tam iyileşme sağlanır. Bu olgularda cerrahi dekompresyon gerekmez. Hızlı gelişen ve tam fasiyal
sinir zedelenmeleri konservatif tedavi ile düzelmezler. Bu
olgular için eksplorasyon ve dekompresyon cerrahisi fayda
sağlayabilir.[4] Olguda fasiyal paralizinin ne zaman geliştiği
tam olarak bilinmiyordu, fakat grade 4 fasiyal paralizi olması
nedeniyle eksploratif cerrahi önerildi ancak olgunun rızası
olmadığı için yapılamadı.
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