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TRİGEMİNAL SİNİRİ TUTAN HERPES ZOSTER:  BİR OLGU SUNUMU  

Nazan KOÇAK, Elif ŞENER, Zuhal TUĞSEL, Arzu TUNA                          

Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi AD, Bornova, İzmir!

 Herpes zoster (HZ),  varicella zoster  (zona) virüsünün reaktivasyonu sonucunda oluşan ve unilateral olarak gözlenen 
vezikül ve büllerle karakterize ekzantömatöz deri döküntüleriyle birlikte izlenen bir hastalıktır. Vezikül oluşumunu 
takiben oluşan prodromal nöralji bulguları izlenir. Sıklıkla abdominal ve torasik sinirler etkilenmesine rağmen; fasiyal 
ve trigeminal sinir tutulumları söz konusu oluğunda orofacial bölgede de bulgu verir, trigeminal sinirin 2. veya 3. 
dallarının etkilenmesi ile mukoza da etkilenir. Çok sık rastlanan bir hastalık olmayıp, sıklıkla immun sistemi düşük olan 
yaşlı hastalarda gözlenir. Hastalık çoğunlukla benign karakterde olsa da, immun sistemi baskılanmış hastalarada 
morbidite ve mortalite riski yüksektir. Eğer HZ tedavi edilmezse, dişlerin devitalizasyonu, alveoler kemikte 
osteonekroz, dişlerde eksfoliasyon ya da post herpetik nöralji gibi komplikasyonlara neden olabilir. Herpes zosterin 
tanısı; primer olarak hastadan alınan anamnez ve klinik muayene ile konur 
 
Bu çalışmada, trigeminal nöraljinin ilk aşamasında tanısı konmuş 68 yaşında bayan hastada gözlenen, trigeminal sinir 
tutulumlu herpes zoster (HZ) olgusu sunulmuştur. Hastalığın patogenezinin yanı sıra, klinik bulguları, tanı ve tedavi 
yaklaşımları tartışılmıştır. 
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HERPES ZOSTER OF THE TRIGEMINAL NERVE:  A CASE REPORT 
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The herpes zoster occurs as a result of reactivation of Varicella Zoster Virus (VZV) characterized by prodromal 
symptoms with appearance of erythematous macules, crops of vesicles and bullae unilaterally. Prodromal neuralgia is 
followed by clustered vesicular eruptions. Although the thoracic and abdominal nerves are most frequently involved, 
the mucosa supplied by the second or third division of the trigeminal nerve may be the site of infection if the virus is 
harbored and propagated with in the gasserian ganglion. It is relatively uncommon disease that affects elderly patients 
with poor immunity and usually benign, but has potential morbidity and mortality especially in immuno-compromised 
hosts. If untreated, HZ leads to devitalization of teeth, osteonecrosis of alveolar bone, exfoliation of teeth and Post 
Herpetic Neuralgia (PHN). The diagnosis of herpes zoster is primarily based upon history and clinical examination.  

We presented a 68-years-old female patient related to herpes zoster of the trigeminal nerve branches diagnosed at first 
stages as trigeminal neuralgia in this report. Besides pathogenesis, clinical picture,  diagnosis and therapeutic aspects 
are discussed. 
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Herpes zoster (HZ), varicella zoster (zona) virüsünün reaktivasyonu sonucunda oluşan ve unilateral

olarak gözlenen vezikül ve büllerle karakterize ekzantömatöz deri döküntüleriyle birlikte izlenen bir hastalıktır.

Vezikül oluşumunu takiben oluşan prodromal nöralji bulguları izlenir. Sıklıkla abdominal ve torasik sinirler

etkilenmesine rağmen; fasiyal ve trigeminal sinir tutulumları söz konusu oluğunda orofacial bölgede de bulgu

verir. Hastalık çoğunlukla benign karakterde olsa da, immun sistemi baskılanmış hastalarada morbidite ve

mortalite riski yüksektir.

Eğer HZ tedavi edilmezse, dişlerin devitalizasyonu, alveoler kemikte osteonekroz, dişlerde eksfoliasyon

ya da post herpetik nöralji gibi komplikasyonlara neden olabilir. Herpes zosterin tanısı; primer olarak

hastadan alınan anamnez ve klinik muayene ile konur. Bu çalışmada, trigeminal nöraljinin ilk aşamasında

tanısı konmuş bir hastada gözlenen, trigeminal sinir tutulumlu herpes zoster (HZ) olgusu sunulmuştur.

Resim 1

Olgu Sunumu

HipertansiyonMEDİKAL ANAMNEZ  :   

YAŞ-CİNSİYET: 68 YAŞ, BAYAN
ŞİKAYET: Bir aydır sol üst çenesinde mevcut olan hemifasiyal ağrı

EKSTRAORAL 
MUAYENE:

 Sol mental bölgeden başlayıp ramus mandibulaya doğru 

uzanan veziküler lezyon (Resim 1)

 Preauriculer bölgede veziküler lezyon (Resim 2)

 Saçlı deride veziküler  lezyon (Resim 3)

LABORATUAR
BULGULARI: Monosit sayısında artış dışında hematolojik 

bulguları normal

TEDAVİ 
PROTOKOLÜ:

 Eau Bariquee %2’lik solüsyonla pansuman

 Antiseptik pomad

Sistemik asiklovir (1 gr, 3x1, 7 gün)

 B1, B6, B12 vitamin kompleksi

 1 haftalık tedavi sonrasında lezyon geriledikten sonra

ağrı yakınması devam ettiği için olguya postherpetik neuralji  

tanısı konup, Pregabalin 75 mg 1 ay süreyle reçete edilip, ağrı 

kontrol altına alındı. 

 Hastanın 2 ay sonraki kontrolünde  neuralji bulguları geriledi 

(Resim 4).

Resim 2 Resim 3

Resim 4

Sonuç
 Bu olguda, trigeminal sinir tutulumlu herpes zoster (HZ) olgusunun patogenezinin yanı sıra, 

klinik bulguları, tanı ve tedavi yaklaşımları tartışılmıştır.
Özellikle immun sistemi baskılanmış hastalarda HZ tedavi edilmediğinde, dental bulguların 

yanısıra postherpetik neuralji gibi komplikasyonlara neden olabilir. 
 Bu nedenle dişhekimleri intraoral bulgulara ek olarak neuralji form ağrı varlığını da bu tip 

hastalarda sorgulamalıdır.
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