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ÖZET 
Amaç: Daha önce Botulinum Toksini (BT) uygulamas› yap›lmam›fl Servikal Distoni
(SD)’li hastalarda enjeksiyon öncesi ve sonras› EMG ile servikal bölge kaslar›nda-
ki aktivasyonu de¤erlendirmek ve hastal›¤›n seyri esnas›nda di¤er kaslarda olu-
flabilecek distoninin yay›l›m özelliklerini incelemek amaçlanm›flt›r.
Yöntem: Çal›flmaya daha önce BT enjeksiyonu yap›lmam›fl, yeni tan› konan idyo-
patik SD’li 9 hasta al›nd›. Hastalar›n çal›flmaya al›nmas›ndan itibaren 6 haftada
bir, enjeksiyon öncesi ve sonras› olmak üzere, klinik (Toronto Western Spazmo-
dik Tortikolis De¤erlendirme Skalas› [TWSTRS]), ve elektrofizyolojik [4 çift kas
(sternokleidomastoid (SCM), splenius kapitis (SC), trapez (TRA), levator skapula
(LS)) üzerinde, her hasta için toplam 8 seans EMG] de¤erlendirme yap›ld›. 12 haf-
tada bir BT enjeksiyonu uyguland› (toplam 4 kez).
Bulgular: Kaslar›n 1 y›ll›k izlemi sonunda yap›lan karfl›laflt›rmal› de¤erlendirmele-
rinde, biyoelektriksel faaliyette kal›c› bir de¤ifliklik saptanmad›. Hastalar›n %88.8’i
subjektif iyileflme gösterdi. Klinik skalada (TWSTRS) ortalama %13.36 oran›nda
iyileflme görüldü. Subjektif yarar ile klinik skala de¤erleri aras›nda istatistiksel
olarak anlaml› pozitif korelasyon saptand›.
Sonuç: Çal›flmam›z SD’li hastalarda BT enjeksiyonlar›ndan sonra kas aktivasyon
paternindeki de¤iflimin çok say›da seri EMG’lerle incelendi¤i, literatürdeki ilk ça-
l›flma olma özelli¤ine sahiptir. Kas aktivitesinde kal›c› de¤ifliklikten söz etmek için
bir y›ll›k izlem süresinin k›sa oldu¤u düflünülebilir. Matematiksel de¤erlendirme-
lerin yan›nda klinik tecrübe ve gözlemlerin çok önemli oldu¤u, hastalar›n bildirdi-
¤i subjektif yarar›n da oldukça anlaml› oldu¤u anlafl›lmaktad›r. (Nöropsikiyatri 
Arflivi 2009; 46: 39-43)
Anahtar kelimeler: Servikal distoni, elektromiyografi, botulinum toksini, kas akti-
vasyon paterni

ABSTRACT
Objective: To evaluate the electromyographic activation of cervical muscles
before and after botulinum toxin injections and to investigate the distribution 
patterns of dystonia that may occur in other muscles during the disease in Cervical
Dystonia (CD) patients with no history of previous  Botulinum Toxin (BT) injections. 
Method: Newly diagnosed 9 idiopathic CD patients, who have not been 
previously injected with BT, are included. After the recruitment of the 
participants into the study, clinical [Toronto Western Spazmodic Torticollis
Evaluation Scale (TWSTRS)] and electrophysiological evaluation [4 pairs of 
muscles (sternocleidomastoid (SCM), splenius capitis (SC), trapezius (TRA), 
levator scapulae (LS), a total of 8 EMG sessions for each patient] were carried
out in pre- and post-injection period  every 6 weeks. BT was  performed  every 12
weeks (a total of 4 sessions).             
Results: No permanent change in bioelectrical activity was stated in comparative
evaluation of the muscles at the end of the 1-year follow-up. 88.8% of the patients
showed subjective amelioration. According to TWSTRS, average 13.36% 
amelioration was observed. Statistically significant positive correlation was
detected between subjective benefit and values of clinical scale (TWSTRS). 
Discussion: This study is the first in the literature to investigate the changes of
muscle activation patterns in CD patients after the BT injections with serial EMG
studies. One year follow-up may be thought  as a short follow-up period for 
talking about a permanent change of the muscle activity. In addition to 
mathematical evaluations, clinical experience and observations are very 
important; a subjective benefit reported by patients is also reasonably meaningful.
(Archives of Neuropsychiatry 2009; 46: 39-43)
Key words: Cervical dystonia, electromyography, botulinum toxin, muscle 
activation pattern

Girifl

Servikal distoni (SD), boyun kaslar›n›n tonik veya aral›kl› (in-
termittan) spazmlar›yla bafl›n istemsiz olarak bir tarafa döndü¤ü,
en s›k görülen eriflkin bafllang›çl› fokal distonidir. Merkezi sinir

sisteminde yap›sal bir bozukluk yoksa ‘idyopatik’ olarak s›n›flan-
d›r›l›r ve olgular›n ço¤u bu gruptad›r (1). ‹dyopatik SD (ISD)’nin
prevalans› bir çal›flmada 9/100.000 olarak bulunmufltur (2). Bafl-
lang›ç yafl› %70-90 oran›nda 4. ve 6. dekatlar aras›ndad›r (3-6).
Kad›nlarda erkeklere oranla 1.5-1.9 kat daha fazla görülür (3-5).



Semptomlar genellikle ani bafllang›çl› olup hastalar s›kl›kla, bo-
yun çekmesinden veya bafl›n istemsiz dönmesinden yak›n›rlar (7).
En s›k görülen form tortikolisdir. Hastalar›n %70-80’inde boyun
a¤r›s› vard›r (8-10). 

Servikal distoninin tan›s› öykü ve klinik muayene ile konur.
Elektromiyografi (EMG) baflar›l› botulinum toksini (BT) enjeksiyonu
için distonik aktivite gösteren kaslar›n belirlenmesinde yararl›d›r
(11). Distoni tan› ve ay›r›c› tan›s›nda da önemli bir yere sahiptir. 

Servikal distoninin tedavisi semptomatik olup, hayat kalitesi-
ni artt›rma ve sekonder komplikasyonlar› (radikülopati, miyelopa-
ti, disfaji vs.) önlemeye yöneliktir. Çeflitli oral farmakoterapiler ol-
makla birlikte bu tedavilerden faydalanma oran› de¤iflkendir. An-
tikolinerjik ajanlar SD’li hastalarda kullan›labilir. Yeterli etkinli¤in
olmay›fl› ve yan etki fazlal›¤› antikolinerjiklerin kullan›m›n› s›n›rlar.
Botulinum toksini ile yap›lan kemodenervasyon tedavisi di¤er
farmakoterapilere karfl›, gerek etkinlik gerekse yan etkilerin azl›-
¤› yönünden üstünlük sa¤lam›fl olup SD’nin tedavisinde en etkin
tedavi yöntemi olarak kabul edilmifltir (12-16). 

Ülkemizde ve dünyada ço¤unlukla toksinin A serotipi kullan›l-
maktad›r. Botulinum toksininin boyun kaslar›na enjeksiyonu lokal
kas güçsüzlü¤ü yaparak istemsiz bafl hareketini ve a¤r›y› azalt›r.
Çal›flmalarda BT-A serotipinin yaklafl›k olarak %60-80 oran›nda
bafl postüründe düzelmeye neden oldu¤u gösterilmifltir (17,18).
Bunun yan›nda a¤r›da da dramatik iyileflme olmaktad›r. Botuli-
num toksini, klinik forma göre etkilenmifl kaslara uygulan›r. Ser-
vikal distonili hastalarda enjeksiyon öncesi etkilenmifl kaslar›n
saptanmas› önem tafl›r. Bunun için hastay› çeflitli pozisyonlarda
ve dikkatli muayene etmek gerekir. Botulinum toksini dozlar› dis-
toninin fliddetine ve etkilenmifl kaslara göre de¤iflir. Farkl› arafl-
t›rmac›lar aras›nda enjeksiyon teknikleri, her kasa yap›lan enjek-
siyon say›s›, dozlar, enjekte edilen kaslar›n kombinasyonu ara-
s›nda görüfl farkl›l›klar› vard›r (19). Botulinum toksini uygulamala-
r› için EMG rehberli¤inde enjeksiyon yap›l›p yap›lmayaca¤› halen
tart›flma konusudur. EMG, kompleks olgularda ve boyun kaslar›-
n›n zor palpe edildi¤i olgularda yararl› olur (19).

Hastalar›n 1/3’ünde distoni oromandibular, omuz kol gibi kom-
flu vücut bölgelerine yay›l›r, nadiren jeneralize de olabilir (20).

Servikal distonili hastalar›n kaslar›nda BT sonras› meydana
gelen yeni aktivasyon paterniyle ilgili olarak farkl› metodoloji-
lerde yap›lm›fl az say›da çal›flma bildirilmifltir (21-23). Tortikollis
için tek tek kaslar›n ayr› aktivasyonu de¤il de anormal santral
bir motor program›n nonspesifik boyun kas› aktivasyonuna ne-
den oldu¤u hipotezi öne sürülmüfltür (21-24). Literatürdeki s›n›r-
l› say›da çal›flmalar gerek hasta grubunun gerekse metodoloji-
lerin heterojen olmas› aç›s›ndan motor program› ve bundaki de-
¤iflimi ortaya koymada yetersizlikler tafl›maktad›r (21). Bu çal›fl-
ma ile, daha önce BT uygulamas› yap›lmam›fl SD’li hastalarda
enjeksiyon öncesi ve sonras› seri EMG kay›tlar› ile servikal böl-
ge kaslar›ndaki aktivasyonu de¤erlendirmek, hastal›¤›n seyri
esnas›nda oluflabilecek yay›l›m paternlerini incelemek amaç-
lanm›flt›r. 

Gereç ve Yöntem

‹stanbul T›p Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dal›, BT poliklini¤ine
baflvuran, daha önce BT enjeksiyonu yap›lmam›fl, yeni tan› ko-
nan ISD’li olgular de¤erlendirildi. Öykü ve nörolojik muayene ile

SD saptanan 5 kad›n, 4 erkek toplam 9 hasta çal›flmaya al›nd›. 
‹stanbul Üniversitesi ‹stanbul T›p Fakültesi Etik Kurulu’ndan onay
al›nd› (11.05.2005 tarihli, 601 dosya no’lu çal›flma). Çal›flman›n içe-
ri¤i ve amac›, çal›flma için uygun görülen hastalara, sözlü ve bu
amaçla haz›rlanan r›za formu ile yaz›l› olarak aç›kland›. 

Elektrofizyolojik de¤erlendirme, ‹stanbul Üniversitesi 
‹stanbul T›p Fakültesi Nöroloji Anabilim Dal›, Klinik Elektrofizyolo-
ji Bilim Dal›, EMG laboratuvar›nda Dantec-Keypoint (versiyon 3.2,
Danimarka) cihaz› ile yap›ld›. 

Klinik De¤erlendirme
Hastalar›n tümü yafl, cins, meslek, özgeçmifl (travma, psikiyat-

rik hastal›k, sistemik hastal›k), aile öyküsü, ald›¤› tedaviler aç›s›n-
dan sorguland›. Her hastan›n nörolojik muayenesi, kraniyal ve ser-
vikal MRG incelemesi yap›ld›. Klinik de¤erlendirme ayr›ca subjek-
tif ve objektif kriterler referans al›narak kaydedildi. Buna göre;

Subjektif De¤erlendirme: Her hastadan enjeksiyondan 6-7
hafta sonra SD’deki düzelmeyi yüzde olarak oranlamas› istendi
(subjektif yarar). Bafllang›çtan itibaren %20’den fazla iyileflme
anlaml› kabul edildi. Her vizitte etki bafllama süresi ve yan etki
varl›¤› sorguland›. 

Objektif De¤erlendirme: Hastalar çal›flman›n bafllang›c›nda
ve 6-7 haftada bir yap›lan her vizitte Toronto Western Spazmodik
Tortikolis De¤erlendirme Skalas› (TWSTRS) ile de¤erlendirildi.

Enjeksiyonlar
Enjeksiyon yap›lacak kas ve enjeksiyon dozu fizik muayene

ve EMG’deki kas aktivitesine göre 4 çift kas aras›ndan seçildi
[sternokleidomatoid (SCM), trapez (TRA), splenius kapitis (SC),
levator skapula (LS)]. Enjeksiyon her kas üzerinde tek bölgeye
yap›ld›. Her seansta ayn› kasa uygulama yap›lmad› (enjeksiyon
öncesi yap›lan EMG’de sessiz olan kasa o seansta enjeksiyon
yap›lmad›). Enjeksiyonlar her hasta için 12 haftada bir olmak üze-
re toplam 4 seans yap›ld›. Botulinum toksini-A preparat› olarak
Botox® kullan›ld›. 

Elektrofizyolojik De¤erlendirme
Her BT enjeksiyonundan hemen önce ve her enjeksiyondan

6-7 hafta sonra, seçilen boyun kaslar›nda, her hastaya toplam 8
seans EMG yap›ld›. Buna göre;

1) ‹ki yanl› SCM (yüzeyel elektrod ile), TRA (yüzeyel elektrod
ile), SC (konsantrik i¤ne elektrod ile) ve LS (konsantrik i¤ne elek-
trod ile) kaslar›ndan efl zamanl› biyoelektriksel faaliyet kaydedil-
di. Rektifiye traseler kullan›larak bu traselerde biyoelektriksel fa-
aliyetin genlik (zarf amplitüt) ve yo¤unlu¤una bak›ld›. 

2) Kay›tlar bafl spontan olarak distonik pozisyonda ve dik otu-
rur durumdayken al›nd›.

3) Biyoelektriksel faaliyet kayd› 0.2 mV/div. duyarl›l›¤›nda ve
160 ms/div. süpürme h›z›nda yap›ld› (amplifikatör filtre ayarlar›
5Hz-10kHz). Biyoelektriksel faaliyeti ölçmek maksad›yla yapt›¤›-
m›z hesaplamada ayn› kas için en yüksek aktivitenin oldu¤u tra-
se dikkate al›nd›. Bu trase üzerinde interferans paternine bak›ld›.
30 μV’un alt›ndaki genlik sessiz kabul edildi. Her bir kas için akti-
vitenin tespit edildi¤i süre (ms) hesapland›. Buna göre en yüksek
kas aktivitesi 1600 ms, en düflük kas aktivitesi ise 0 ms idi.

‹statistiksel Yöntem
Çal›flmada kullan›lan; EMG’de kas aktivitesinin tespit edildi¤i

süre (ms), TWSTRS ve subjektif yarar de¤iflkenleri ba¤›ml› de¤ifl-
kenlerdir. Bunlardan süre ve TWSTRS numerik, subjektif yarar
kategorik de¤iflkendir. 
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Her kas ve her enjeksiyonda, enjeksiyon öncesi ve sonras›
süre parametresi için tan›mlay›c› istatistiksel de¤erlendirme
(aritmetik ortalama, standart sapma) yap›ld›. 

Her kas ve her enjeksiyon için, enjeksiyon öncesi ve sonras›
süre ve TWSTRS parametreleri karfl›laflt›r›l›rken Wilcoxon sig-
ned-rank testi (Wsrt) kullan›ld›. 

Tüm seanslar›n hepsinde de enjeksiyon yap›lan ve hiç enjek-
siyon yap›lmayan kaslarda 1 y›ll›k izlem süresince kas aktivitesin-
de de¤iflim olup olmad›¤› de¤erlendirilirken Friedman testi kulla-
n›ld›. De¤iflim saptanan kaslarda çal›flmaya girifl de¤erleri ile ça-
l›flma sonundaki de¤erler aras›nda fark olup olmad›¤›n› de¤er-
lendirmek amac›yla da Wsrt yap›ld›. 

Enjeksiyon öncesi ve sonras› klinik skalalar aras›ndaki fark
ile enjeksiyon sonras› elde edilen subjektif yarar aras›nda iliflki
olup olmad›¤›n› hesaplamak amac›yla Spearman korelasyon tes-
ti kullan›ld›.

Bulgular

Çal›flmaya 5 kad›n ve 4 erkek olmak üzere toplam 9 hasta al›n-
d› (Tablo 1). Bir hasta subjektif olarak faydalanmad›¤›n› belirtme-
si ve disfaji geliflmesi nedeniyle 2 kez enjeksiyon, 6 kez EMG ya-
p›ld›ktan sonra çal›flmadan ç›kar›ld›. Bu hasta yaklafl›k 6 ay izlen-
mifl oldu. Di¤er hastalara 8 seans EMG, 4 seans enjeksiyon yap›l-
d› ve toplam 1 y›l takip edildi.

Klinik ve Demografik Bulgular
Hastalar›n yafllar› 32 ile 65 (ortalama 44.8±SD) aras›ndayd›.

Hastal›k süresi 2 ay ile 20 y›l aras›nda de¤iflkenlik göstermekteydi
(ortalama 5 y›l). Hastalar›n SD d›fl›ndaki nörolojik muayeneleri, kra-
niyal MR ve servikal MR görüntülemeleri normaldi. Hastalar ilaç
kullanm›yordu. Tek seansta kullan›lan ortalama toplam Botox® (mi-
nimum 100, maksimum 290 Ü) dozu 160 Ü idi. Hiçbir seansta kulla-
n›lan BT dozu toplamda 290 Ü’yi, tek kasta 80 Ü’yi geçmedi.

Hastalar›n %88.8’i subjektif iyileflme gösterdi ve ortalama %55
oran›nda bafl postüründe düzelme sa¤land›. Klinik skalada
(TWSTRS) ise ortalama %13.3 oran›nda iyileflme görüldü (Tablo 2). 

Dört hasta disfaji bildirdi. ‹kisinde hafif (bir kez), di¤er ikisin-
de orta derecede (iki kez) ve kat› g›dalara karfl› idi. Bu hastalar-
dan birinin hiç SCM enjeksiyonu yoktu; iki yanl› SC enjeksiyonu

vard›. SC kaslar›n›n her birine 80 Ü Botox uygulanmas› ile yutma
güçlü¤ü ve boyun a¤r›s› olufltu. Bu etkinin yüksek doz ve lokal ya-
y›l›mla iliflkili olabilece¤i düflünüldü. Yutma güçlü¤ü geliflen di¤er
hastalar›n ise tek yanl› SCM kas›na ortalama 40 Ü Botox® yap›l-
m›flt›. Bir hasta enjeksiyon yap›lan günün gecesinde bafllayan ve
1-2 gün süren atefl bildirdi. Bir hastada da boyun düflmesi gözlen-
di. Bu hastan›n sol SCM d›fl›nda fleçilmifl tüm boyun kaslar›na en-
jeksiyon yap›lm›flt› (toplam 290 Ü).

Elektromiyografi Bulgular›
‹statistiksel De¤erlendirme
• Dört seansta da enjeksiyon yap›lan ve hiç enjeksiyon yap›l-

mayan kaslardaki aktivitede, 1 y›ll›k izlem süresince de¤iflim olup
olmad›¤›n› de¤erlendirmek amac›yla Friedman testi yap›ld›. Buna
göre; hem enjeksiyon uygulanan hem de uygulanmayan kaslar›n
tümünde 1 y›ll›k izlem sonunda kal›c› kas aktivite de¤iflikli¤i sap-
tanmad› (p>0.05).

• Her kas ve her enjeksiyon için, enjeksiyon öncesi ve sonra-
s› kas aktivitesinin süresi ve TWSTRS parametreleri Wsrt ile kar-
fl›laflt›r›larak BT tedavisinin etkinli¤i araflt›r›ld›. Bu istatistiksel de-
¤erlendirmede, enjeksiyonlar sonras›nda kas aktivitesinde ve kli-
nik skalada (TWSTRS) azalma oluyordu; ancak sadece sa¤
SCM’de 2. enjeksiyonda istatistiksel olarak anlaml› azalma mev-
cuttu (Wsrt, p<0.05). Di¤er tüm kas gruplar›nda ve enjeksiyonlar-
da istatistiksel olarak anlaml› fark yoktu (p>0.05). 
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Tablo 1. Hastalar›n genel özellikleri 

Hasta No Cins* Yafl Tan› Hastal›k Travma/Aile EYKS** Toplam Doz Etki Bafllama Subjektif Yan 
Süresi Öyküsü (Tek Seans) Süresi (Gün) Yarar (%) Etki

1 E 33 Sa¤ T*** + 12 y›l yok 7 290 7 70-80 Bafl 
gövdede düflüklü¤ü,
distoni disfaji

2 E 58 Sa¤ T+tremor 8 y›l yok 8 200 15 40-50 yok
3 E 46 Sol T 1.5 y›l yok 5 200 12 40-50 yok
4 K 43 Sol T 4 ay yok 4 100 5 50 yok
5 K 41 Sol T 5 ay yok 5 100 7 90 atefl
6 K 32 Sol T 2 ay yok 5 200 3 60 yok
7 K 47 Sa¤ T 2.5 y›l yok 4 100 15 80-90 Hafif disfaji
8 K 65 Sa¤ T+tremor 20 y›l yok 4 160 7 80 disfaji

Boyun a¤r›s›
9 E 39 Sa¤ T 4 ay Yok 2 100 0 0 disfaji

*E: erkek, K: kad›n, **EYKS: Enjeksiyon yap›lan kas say›s›, ***T: Tortikolis

Tablo 2. Hastalardaki subjektif yarar ve TWSTRS oranlar› 

Hasta No Subjektif TWSTRS Ortalama
Yarar (%) Yüzdesi (%)

1 70 -10.8
2 27.5 7.25
3 35 4.25
4 50 21
5 87.5 65
6 58.75 0.5
7 60 12.5
8 55 12.5
9 0 -1



• Enjeksiyon öncesi ve sonras› klinik skalalar aras›ndaki fark
ile enjeksiyon sonras› elde edilen subjektif yarar aras›nda iliflki
olup olmad›¤›n› hesaplamak amac›yla Spearman korelasyon tes-
ti kullan›ld›. Bu de¤erler aras›nda istatistiksel olarak anlaml› orta
düzeyde pozitif korelasyon saptand› (Spearman korelasyon, 
r=0.521, p<0.05). 

Tart›flma

Bizim çal›flmam›zda yap›lan EMG’lerle, 1 y›ll›k izlem sonunda,
hiçbir kasta (dört seansta enjeksiyon yap›lan ve hiç enjeksiyon
yap›lmayan) kal›c› bir kas aktivite de¤iflikli¤i saptanmad› (Fried-
man testi, p>0.05). Bu bulgu literatürde bildirilenlerle çeliflmekte-
dir. On-oniki y›l boyunca BT-A ile tedavi edilmifl 90 hastan›n yer
ald›¤› bir serinin incelendi¤i Haussermann ve ark.’n›n yapt›¤› bir
çal›flmada, BT’nin SD’nin seyrini, progresyonunu etkilemedi¤i ve
hastalar›n 1/3’inde tedaviye ra¤men segmental yay›l›m›n (blefa-
rospazm, oromandibular distoni ve yaz›c› kramp›) oldu¤u görül-
müfltür (20). Ancak bu çal›flma klinik bir çal›flma olup sadece BT
enjeksiyonlar› için EMG rehberli¤ine baflvurulmufltur. Brans ve
ark.’n›n yapt›¤› çal›flmada (25), enjeksiyon yap›lan kaslar›n
%66’s›nda aktivite azalmas›, enjeksiyon yap›lmayan kaslar›n
%20’sinde aktivite art›fl› bulunmufltur. Douglas ve ark.’n›n (21)
yapt›¤› çal›flmada da, enjeksiyon yap›lan kaslar›n %39’unda EMG
aktivitesinde azalma, enjeksiyon yap›lmayan ve öncesinde EMG
ile aktivasyon olmad›¤› gösterilen kaslar›n %27’sinde aktivitede
artma oldu¤u saptanm›flt›r. Botulinum toksini ile bafllang›çta ak-
tif olan kaslar susturuldu¤unda, tortikolise yol açan santral mo-
tor program›n yeni bir organizasyon ile baflka kaslar› (enjeksiyon
yap›lmayan) aktive etti¤i ve bu flekilde bafllang›çtaki distonik
postürün yeniden olufltu¤u sonucuna var›lm›flt›r (21). Bu bulgula-
ra dayanarak tortikolis etiyopatogenezinin periferik (motor son
plak düzeyinde) bir reorganizasyondan çok, santral motor bir 
reorganizasyonla ilgili oldu¤u öne sürülmüfltür (21). Bafl hareket-
lerinin çok daha fazla say›da kas ve daha kompleks motor prog-
ramlarla olufltu¤u bilinen bir olgu oldu¤undan, s›n›rl› say›da kas
üzerinde uygulanan çal›flma metodolojisi, anormal motor progra-
m›n irdelenmesi konusunda yeterli bilgi vermeyebilir. Altta yatan
patofizyolojik mekanizmay› anlamaya yönelik daha detayl› ve
farkl› metodolojide çal›flmalara gereksinim vard›r. Literatürde bi-
linen tüm çal›flmalar metodolojik olarak bizim çal›flmam›zdan
farkl›l›k göstermektedir. Bizim çal›flmam›zda 8 kez EMG kay›tla-
mas› yap›ld›. Ara kay›tlamalar s›ras›nda, bazen tek doz enjeksi-
yon sonras› 6 ay susmufl bir kas›n tekrar aktif hale geldi¤i ve bir
süre aktif kalabildi¤i gözlendi. Bunun yan›nda, bafllang›çta sessiz
oldu¤u gösterilen bir kas›n enjeksiyon yap›lmad›¤› halde kendili-
¤inden aktifleflip yine kendili¤inden sessiz hale gelebildi¤i de
gözlendi. Ara kay›tlamalar›n istatistiksel de¤erlendirmeye dahil
edilmesi ve hasta say›m›z›n azl›¤› sonuçlar›m›z› etkilemifl olabilir.
Ayr›ca klinik olarak enjeksiyondan yararlanmad›¤›n› ifade eden
ve enjeksiyondan 6-7 hafta sonraki nörolojik muayenesinde de¤i-
fliklik saptanmayan 2 hastan›n kontrol EMG’sinde enjeksiyon ya-
p›lan kaslar›n sessiz oldu¤u görüldü. Ek olarak, klinik olarak ya-
rarland›¤›n› ifade etti¤i halde elektrofizyolojik olarak enjeksiyon
sonras› kas aktivitesinde de¤ifliklik olmayan veya aktivite art›fl›
gösteren hastalar da vard›. EMG incelemesi s›ras›nda i¤ne veya
yüzeyel elektrodlar›n milimetrik olarak de¤iflik bölgelere uygu-

lanmas› ile ayn› kas için ayn› anda farkl› kas aktiviteleri saptamak
da mümkün oldu¤undan sadece EMG kay›tlar› ile kas aktivitesi-
ne karar vermek yeterli olmayabilir. Baz› hastalar›n kontrol vizit-
lerinde tortikolis derecesinde belirgin düzelme oldu¤u halde, in-
celeme için EMG laboratuvar›na al›nma s›ras›ndaki anksiyete-
den, ortam›n ›s›s›ndan, gürültüsünden veya beklemifl olmaktan
olumsuz etkilenmek gibi olas› faktörlerin tortikolis derecesinde
art›fla sebep oldu¤u görüldü. Bu durum EMG’deki kas aktivitele-
rinde tespit edilmiflti. Bu etkenleri tamamen ortadan kald›rmak
ise mümkün de¤ildi. Ayn› etkenlerden klinik aç›dan objektif de-
¤erlendirme ölçe¤i olarak kulland›¤›m›z TWSTRS de etkileniyor-
du. Tüm bu faktörler hastalar› de¤erlendirmede kulland›¤›m›z öl-
çeklerin (EMG, TWSTRS gibi) duyarl›l›¤›n› azaltmakta idi. Bu ne-
denle matematiksel de¤erlendirmelerin yan›nda klinik tecrübeler
ve gözlemler, göreceli olarak bu hastalar için daha fazla anlam-
l›yd›. Ayn› zamanda çal›flmam›zda çok say›da EMG kayd› yap›lm›fl
olmas› bu hastalar›n kaslar›n›n davran›fl› konusunda daha fazla
bilgi verdi ve buna göre kas aktivitesindeki bu dinamik süreci, do-
lay›s›yla kal›c› kas aktivite de¤iflikli¤ini literatürde bildirildi¤i gibi
sadece 2 EMG kayd› veya az say›da kas üzerinde çal›flarak aç›k-
laman›n güvenilir olmayaca¤›n› düflündürdü. Ayr›ca kal›c› kas ak-
tivite de¤iflikli¤inden bahsetmek için bir sene gibi bir izlem süre-
sinin de k›sa oldu¤u düflünülebilir. Bu nedenle bu hastalar› seri
EMG kay›tlar› ile daha uzun süreli izlemek gerekir. Literatürde bu
kadar çok say›da seri EMG’lerle izlenen, BT tedavisi alt›ndaki SD
hastalar› ile ilgili çal›flma bildirilmemifltir. Bu yönüyle çal›flmam›z,
literatürdeki ilk çal›flma olma özelli¤ine sahiptir. Ancak hasta sa-
y›m›z›n az olmas› nedeniyle, ortaya ç›kan sonuçlarla ilgili bir ge-
nelleme yapman›n zor oldu¤unu düflünmekteyiz. Bu konuda daha
çok say›da kas ve hasta üzerinde çal›flmaya gereksinim vard›r.

Çal›flmam›zda saptanan bafl postüründeki düzelme oran›
(yaklafl›k %55) ile boyun a¤r›s› ve tremordaki dramatik iyileflme-
nin literatürle uyumlu oldu¤u görüldü. Hastalar›n %88.8’i subjek-
tif iyileflme gösterdi. Klinik skalada (TWSTRS) ise ortalama %13.3
oran›nda iyileflme görüldü. Klinik skaladaki iyileflme oran›
(%13.3), subjektif iyileflme oran›na (%55) göre çok daha düflük
bulundu. Hastalar›m›zdan 1 tanesinin TWSTRS iyileflme oran› ol-
dukça düflüktü. Hasta say›m›z›n az olmas› tek bir hastadaki düflük
de¤erin tüm istatistik verilerine belirgin etki etmesine neden ol-
mufl olabilir. Ayr›ca vizit s›ras›nda oluflan anksiyetenin de tortiko-
lis fliddetinde art›fla neden oldu¤u gözlendi. Bu nedenle de
TWSTRS iyileflme oran› baz› hastalarda subjektif olarak bildirilen
orana göre daha düflük bulunabiliyordu. 

Enjeksiyonlar sonras›nda kas aktivitesinde ve klinik skalada
(TWSTRS) azalma olmas›na ra¤men sadece sa¤ SCM’de 2. en-
jeksiyonda istatistiksel olarak anlaml› azalma mevcuttu (Wsrt,
p<0.05). Di¤er tüm kas gruplar›nda ve enjeksiyonlarda istatistik-
sel olarak anlaml› fark yoktu (Wsrt, p>0.05). Çal›flmam›zda sapta-
nan subjektif faydalanma oran›n›n yüksekli¤i ile enjeksiyonlar
sonras› kas aktivitelerindeki azalman›n ayn› oranda ilintili olma-
mas› literatürü destekler nitelikte de¤ildi. Bunun nedeni hastala-
ra ait bireysel farkl›l›klar (hastal›¤›n fliddeti vs), kullan›lan BT do-
zunun standardize edilememesi, uygulanan EMG tekniklerinin
farkl›l›¤› ve standardize edilememesi olabilir. Buna göre EMG ak-
tivitesinin BT tedavisine cevab›n de¤erlendirilmesinde ideal yol
gösterici olmad›¤›, klinik de¤erlendirmeye göre de¤erinin belir-
lenmesi için daha çok çal›flmaya ihtiyaç oldu¤u düflünülebilir.
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Enjeksiyon öncesi ve sonras› klinik skalalar aras›ndaki fark ile
enjeksiyon sonras› elde edilen subjektif yarar aras›nda orta dü-
zeyde pozitif korelasyon saptand› ve bu korelasyon istatistiksel
olarak anlaml› idi (Spearman korelasyon, r=0.521, p=0.002).
TWSTRS’nin her ne kadar hastan›n psikolojisinden çok etkilene-
bilen bir ölçek oldu¤u düflünülse bile, bu sonucumuza göre has-
talar›n klinik aç›dan objektif de¤erlendirilmesinde iyi bir araç ola-
rak kullan›labilece¤i söylenebilir. 

Sonuç olarak çal›flmam›zdaki bulgulara göre, bir sene gibi k›-
sa say›labilecek izlem süresi içinde BT tedavisi alt›ndaki SD has-
talar›nda kal›c› kas aktivite de¤iflikli¤i oldu¤unu söylemenin er-
ken oldu¤u düflünülebilir. Bu nedenle bu hastalar› seri EMG’ler
ile daha uzun süreli takip etmek gerekir. EMG, enjeksiyon öncesi
aktif kaslar›n belirlenmesinde klinik gözlem ile birlikte önemli bir
yere sahiptir ancak tedaviye cevab›n de¤erlendirilmesi ve hasta-
lar›n takibinde ayn› flekilde de¤erli olmad›¤› söylenebilir. Bunun
nedeni kullan›lan EMG tekniklerinin standardize edilememesi
(tüm kaslara i¤ne elektrod veya yüzeyel elektrod kullanmak, ça-
l›fl›lan kas say›s›, kas aktivitesinin yo¤unlu¤una ve zarf amplitü-
düne interferans paterni üzerinden karar vermek, EMG cihaz›n›n
teknik özellikleri, vs) olabilir. Ayr›ca matematiksel de¤erlendir-
melerin yan›nda klinik tecrübe ve gözlemlerin çok önemli oldu¤u,
hastalar›n bildirdi¤i subjektif yarar›n da oldukça anlaml› oldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Çal›flmam›z literatürde bu kadar çok say›da seri
EMG’lerle izlenen, BT tedavisi alt›ndaki SD hastalar› ile ilgili ilk
çal›flma olma özelli¤ine sahiptir. Ancak hasta say›m›z›n az olma-
s› nedeniyle, ortaya ç›kan sonuçlarla ilgili bir genelleme yapma-
n›n zor oldu¤unu düflünmekteyiz. Bu konuda daha çok say›da kas
ve hasta üzerinde çal›flmaya gereksinim vard›r.
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