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Botulinum Toksini ile Ekstremite
Uygulamalar›

Botulinum toxin type-A is widely used in extremity dystonia
or focal spasticity. It can also be indicated in some tremor
cases. In all extremity cases EMG-guided injections are
necessary.
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Distoni ekstremiteleri etkiledi¤inde, özellikle üst ekstremite
söz konusu ise hastan›n günlük aktiviteleri etkilenmekte ve
bu durum önemli ölçüde handikap yaratabilmektedir. Botu-
linum toksinini (BT) ile ekstremite uygulamas› söz konusu
oldu¤unda bafll›ca 3 hastal›k grubu karfl›m›za ç›kmaktad›r:
Distoni, Spastisite ve Tremor. Bu yaz›da bafll›ca distoni ve
tremor ile ilgili BT uygulamalar›ndan söz edilecektir.
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Botulinum toksinini (BT) ile ekstremite uygulamas›

söz konusu oldu¤unda bafll›ca 3 hastal›k grubu karfl›m›-

za ç›kmaktad›r:

1- Distoni

2- Spastisite

3- Tremor

Bu yaz›da bafll›ca distoni ve tremor ile ilgili BT uy-

gulamalar›ndan söz edilecektir.

Distoni

Distoni ekstremiteleri etkiledi¤inde, özellikle üst

ekstremite söz konusu ise hastan›n günlük aktiviteleri

etkilenmekte ve bu durum önemli ölçüde handikap ya-

ratabilmektedir. Ekstremite distonileri, fokal, segmen-

tal ve jeneralize olmak üzere üçe ayr›l›r:

1. Fokal Distoni

En s›k rastlanan fokal distoni yaz› yazma s›ras›nda

ortaya ç›kan yaz›c› kramp›d›r (YK). Öncelikle parmak-

lardan bafllayan, zamanla kola ve omuza da yay›labilen

gerginlik hissi ve kas›lma yaz› yazmay› k›smen veya ta-

mamen engeller.1 Daha çok 3, 4 ve 5. dekadlardaki ö¤-

retmen, ö¤renci, muhasebeci gibi s›k yaz› yazanlarda

görülür. Yüzde 5 olguda aile bireylerinde de benzer ya-

k›nmalar oldu¤u saptanm›flt›r. YK genellikle tek taraf-

l›d›r ve zamanla yay›larak segmental ve jeneralize dis-

toniye dönüflebilir. Baz› hastalarda, yak›nmalar›n bir

travma ve kaza sonras›nda bafllayabilece¤i bildirilmifl-

tir. Klinik özellikler çeflitlilik gösterir. YK’l› hasta ka-

lemi eline al›r almaz ya da birkaç kelime yazd›ktan son-

ra parmaklarla birlikte bilekte veya dirsekte kramp›n

ortaya ç›kt›¤›ndan yak›n›r. Kalemi çok s›k› kavrama,

bafl parmak ve iflaret parma¤›n›n afl›r› fleksiyonu, daha

nadir olarak ekstansiyonu, bilekte ulnar deviyasyona

yol açan el pronasyonu, bununla birlikte dirsek elevas-
yonu bafll›ca görülen klinik YK paternleridir. Baz› ol-
gularda krampa tremor da efllik edebilir.3 YK’n›n önem-
li özelliklerinden biri de medikal tedaviye s›n›rl› cevap
vermesidir.

BT 10 y›l› aflk›n bir süreden beri YK’da da kullan›l-
maya bafllanm›flt›r, ancak di¤er distonilerle karfl›laflt›r›l-
d›¤›nda al›nan sonuçlar yeterince yüz güldürücü de¤il-
dir.2, 3, 4 BT uygulanacak kaslar›n seçimi klinik tabloya
göre saptan›r. Daha çok fleksör tipte kramp görülür.
Ekstansör tipteki kramp daha nadirdir. Uygulama yap›-
lan kaslar bafll›ca, parmak ve el bile¤i fleksörleri ya da
ekstansörleridir. Ayr›ca pronatör, süpinatör veya prok-
simal kaslara da uygulama gerekebilir. Bafllang›çta dü-
flük dozlarda, az say›da kasa enjeksiyon yap›lmal›, al›-
nan yan›ta gore optimal doz ve uygun kas/kaslar 2. ve
3. seanslarda saptanmal›d›r. Genel olarak ekstansörlere,
pronator teres ve supinatör kaslara, fleksörlere göre da-
ha düflük dozda uygulama yap›lmal›d›r.5 BT uygulama-
s› elektromiyografi (EMG) ile olmal›d›r. Suland›rma
0.1 ml.’de 2.5-5 U BOTOX© veya 20 U DYSPORT©

fleklinde yap›lmal›d›r. Tablo 1’de en s›k enjekte edilen
kaslar ve dozlar› belirtilmifltir. Uygulama sonucu olufla-
cak en önemli yan etki, BT’nin komflu kaslara yay›lma-
s›yla istenmeyen defisit/defisitlerin oluflmas›d›r. 

2. Segmental Distoni

Segmental distoni birbirine yak›n ya da komflu kas
gruplar›n›n distonik kas›lmas›d›r. Üst ekstremitede el,
ön-kol, kol, omuz ve boynu tutan klinik tablolar görü-
lebilir. En s›k rastlan›lan patern omuz elevasyonuyla
birlikte kolun adduksiyonu ve internal rotasyonudur.
Buna tortikolis de efllik edebilir. Alt ekstremitede ise en
çok baca¤›n internal rotasyonuyla birlikte baflparmak
ekstansiyonu görülür. Alt ekstremiteye ait distoni, ço-

Tablo 1: Yaz›c› kramp

Fleksör digitorum sublimis 10-25 U BOTOX© - 100-125 U DYSPORT©

Fleksör digitorum porfundus 10-25 U BOTOX© - 100-125 U DYSPORT©

Fleksör pollisis longus 10-20 U BOTOX© - 100 U DYSPORT©

Fleksör karpi ulnaris 20-40 U BOTOX© - 125-250 U DYSPORT©

Ekstansör digitorum komünis 10-20 U BOTOX© - 100 U DYSPORT©

Fleksör karpi radyalis 15-30 U BOTOX© - 100-125 U DYSPORT©

Pronator teres 15-20 U BOTOX© - 100 U DYSPORT©

Supinatör 15-20 U BOTOX© - 100 U DYSPORT©
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cukluk ça¤›n›n jeneralize distonisinde görülebilece¤i
gibi, Parkinson hastal›¤›nda erken belirti olarak ya da
dopaya-ba¤l› diskinezilerde de ortaya ç›kabilir.5 Seg-
mental distoninin tedavisi için BT uygulamas› söz ko-
nusu oladu¤unda enjekte edilecek kaslar klini¤e ve has-
tan›n handikap›na göre seçilmelidir. Hastan›n günlük
yaflam kalitesini artt›racak, fonksiyonel düzelme sa¤l›-
yacak kaslara öncelik verilmelidir. Büyük kaslar enjek-
te edildi¤inde yüksek dozlar tercih edilirken birçok
noktadan enjeksiyon yoluna gidilmeli, uygulamalar
YK’da oldu¤u gibi EMG eflli¤inde yap›lmal›d›r. Sulan-
d›rma 0.1 ml. ‘de 5 U BOTOX© veya 20 U DYS-
PORT© fleklinde yap›lmal›d›r. Tablo 2 ve 3’de en s›k
enjekte edilen kaslar ve dozlar› belirtilmifltir. YK’da
belirtildi¤i gibi, civar kaslara yay›larak istenmeyen de-
fisit/defisitler ortaya ç›kabilir.

3. Jeneralize Distoni

Jeneralize distonide tüm distonik kaslar›n enjeksi-
yonu mümkün de¤ildir. Bu tür bir tabloyla karfl› karfl›-
ya kal›nd›¤›nda öncelikle fonksiyonel handikap gözö-
nüne al›nmal›d›r. Hastan›n günlük aktivitelerini yerine
getirebilmesini sa¤layacak kaslar›n enjekte edilmesi
gerekir. Segmental distonide önerilen kaslar ve dozlar
uygulanabilir.

Tremor

Medikal tedaviye k›s›tl› yan›t veren, madikal teda-
vinin yan etkilerini tolere edemeyen aksiyon veya isti-

rahat tremorlu olgularda BT uygulanabilir.6,7 En s›k
esansiyel tremora (ET ) uyguland›¤› bilinmektedir. ET
genellikle ellerde görülür. Parmaklarda adduksiyon-ab-
duksiyon, elde ise fleksiyon-ekstansiyon hareketinden
oluflur, daha nadir olarak pronasyon ve supinasyon flek-
linde de kendini gösterebilir. Ellerden baflka , baflta
(vertikal "yes-yes", horizontal "no-no" tremoru görüle-
bilir. Kiflinin günlük aktivitelerini büyük ölçüde etkile-
yen bu durum, hasta için hem fonksiyonel hem de sos-
yal aç›dan önemli bir k›s›tl›l›k oluflturabilir. El tremo-
runda BT enjeksiyonu yap›lacak kaslar tremorun klini-
¤ine göre seçilir, EMG ile aktif olan kaslar belirlenerek
uygulanmal›d›r. El ya da ön-kol kaslar›na uyguland›-
¤›nda, YK’da oldu¤u gibi, bafllang›çta düflük dozlar ter-
cih edilmeli, yan›ta göre o hasta için en uygun doz da-
ha sonraki seanslarda belirlenmelidir. Hastay› önemli
handikaptan kurtar›rken, BT’nin oluflturdu¤u defisit,
hastan›n günlük aktivitelerini etkileyecek düzeyde ol-
mamal›d›r (Kas seçimi ve dozlar için Tablo 1’e bak›-
n›z). Bafl tremoru için enjekte edilecek kaslar, tremorun
tipine göre, 2 yanl› sternokleidomastoid ya da splenius
kapitis kaslar›d›r. Bu kaslar için uygulanan dozlar ser-
vikal distonideki gibidir. Sternokleidomastoid kasa 2
yanl› uygulamada disfaji oluflabilir. Bu yan etki
gözönüne al›narak doz seçimi yap›lmal›d›r.
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