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AABBSSTTRRAACCTT
Cervical dystonia is the most common focal dystonia that causes abnormal head
movements and postures, including head turning (torticollis), head tilting 
(laterocollis), neck flexion (anterocollis), and neck extension (retrocollis).
Cervical dystonia is most commonly idiopathic, but it may be secondary to 
trauma, neurological disorders, posterior fossa and cervical cord pathology.
Secondary dystonia is less common. Botulinum toxin injections are the most
effective and first-line treatment for idiopathic cervical dystonia. (Archives of
Neuropsychiatry 2010; 47 Supplement: 11-4)
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Girifl

Servikal distoni (SD), boyun ve omuz kaslar›nda istemsiz 
kas›lmalarla ve anormal postürlerle ortaya ç›kan ve klinik pratikte
en s›k görülen fokal distoni tipidir.  Kontrakte olan kaslar›n neden
olduklar› postürlere göre de¤iflik isimler almaktad›rlar. Bu tip 
distonilerin tedavilerinde daha önce uygulanan yöntem ve ilaçlar
botulinum toksini (BoNT) tedavisinden sonra büyük oranda 
terkedilmifl olup intramüsküler toksin enjeksiyonu ilk tedavi 
seçene¤i durumuna gelmifltir ve hastalar›n semptomlar›nda belirgin
düzelmeler saptanm›flt›r. BoNT tedavisinde hastan›n seçimi, 
uygun doz ve uygun kaslara belirlenen aral›klarla uygulaman›n
yap›lmas› hem hastan›n yararlan›m› hem de tedavinin uzun süre
kullan›labilmesi için oldukça önemli kriterlerdir.

Servikal distoni prevalans› yaklafl›k 9/100.000 olarak tahmin
edilmekte olup eriflkin dönemde en s›k görülen fokal distoni 
tipidir. Hastal›k insidans› 5nci dekatta pik yapmaktad›r ve olgular›n
%70-90’› 4 ile 6nc› dekatta olan kiflilerdir. Kad›nlarda erkeklere

göre 1.5-1.9 oran›nda daha fazla görülmektedir. Olgular›n %75
kadar› ise a¤r› ile birlikte seyretmektedir ve %60 kadar›nda 
ilerleyen dönemlerde distonik tremor ortaya ç›kmaktad›r.

Avrupa distoni epidemiyelojisi çal›flmas›nda (ESDE) fokal 
distonilerin prevelans› 11/100.000 ve bunlar›n içinde servikal 
distoni prevelans› da 5,7/100.000 olarak bulunmufltur. Bunu
3,5/100.000 ile blefarospazm takip etmektedir (1). 

Servikal distonilerde as›l bulgu istemsiz kontraksiyona 
u¤rayan kaslar›n neden oldu¤u anormal bafl ve boyun postürleridir.
Anormal bafl postürü ile birlikte, postüral tremor ve a¤r›lar›n efllik
etti¤i, repetitif ya da jerk tarz› hareketlerle birlikte olabilir. Servikal
distoniye ayn› zamanda spazmodik tortikolis de denmektedir. 
Ancak bu deyim baflta jerk ve boyunda spazm varl›¤›n› anlatmakta
olup olgular›n %25-30’unda bunlar bulunmaz.

Motor semptomlara ek olarak sensoryal anormallikler de 
vard›r. %70-80 olguda boyun a¤r›s› mevcuttur. A¤r› intermittant
veya devaml› olabilir. Omuz ve boyunda a¤r› yayg›n olabilir ve özel-
likle de bafl›n döndü¤ü tarafta daha belirgindir. Ayr›ca hastalarda 

ÖÖZZEETT  
Servikal distoni anormal bafl postürlerine ve hareketlerine neden olan en yayg›n
fokal distonidir. Bu fokal distoni baflta dönme (tortikolis), baflta e¤ilme (laterokolis),
boynun fleksiyon (anterokolis) ve ekstensiyon (retrokolis)’una neden olabilir.
Servikal distoni s›kl›kla idyopatiktir. Ancak travmaya, nörolojik hastal›klara, 
posterior fossa ve servikal kord patolojilerine sekonder de olabilir. Sekonder 
distoniler daha az görülürler. Botulinum toksin enjeksiyonlar›, idyopatik servikal
distonilerin ilk s›radaki ve en etkili tedavisidir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2010; 47 Özel
Say›: 11-4)
Anahtar kelimeler: Servikal distoni, botulinum toksini, tedavi



duyusal mekanizman›n rolü “sensory trick” (geste antagoniste)
ile de ortaya konmaktad›r. Burada hasta çene, yüz, ya da bafl›n
herhangi bir noktas›na dokunarak, özellikle de hastal›¤›n 
bafllang›c›nda, distonik kas kontraksiyonunu engellemektedir ve
hastal›¤›n progresyonu ile bunun etkisi giderek kaybolmaktad›r.
Ancak bu “sensory trick”in de mekanizmas› tam olarak aç›klana-
mam›flt›r. Hastal›¤›n semptomlar›n›n sekonder olarak neden 
oldu¤u olumsuz sonuçlar baz› hastalarda ifllerinden ve sosyal 
aktivitelerinden uzak kalmalar›na ve buna ba¤l› psikiyatrik 
bulgulara yol açabilmektedir (2,3,4,5,6,7,8).

De¤iflik klinik tablolarla kendini gösterdi¤i için genellikle tan›
koymak gecikebilir. Non-spesifik semptomlar nedeniyle artrit,
servikal radikülopati, Parkinson hastal›¤›, psikiyatrik hastal›k,
temporomandibuler eklem sendromu gibi yanl›fl tan›lar 
konulabilmektedir. Tan›da dikkatli bir fizik ve nörolojik muayene
esast›r. Servikal distoninin tipi ve temel olarak etkilenen kaslar
saptanmal› ve mümkün ise tüm olgular video kayd›na al›n›p 
tekrar izleme imkan› olmal›d›r.  

Servikal distoniler idyopatik (primer) ve semptomatik 
(sekonder) olmak üzere etyolojik olarak ikiye ayr›lmaktad›r. 
Hastan›n daha önce kulland›¤› ilaçlar varsa bunlar›n ne zamandan
beri kullan›ld›¤› ve ilaç tipleri (özellikle dopamin antagonistleri),
travma, toksik nedenler, di¤er nörolojik ve ortopedik baz› 
hastal›klar, beyni etkileyen infeksiyöz ve inflamatuar hastal›klar,
ailesel özellik olup olmad›¤› detayl› bir anamnezle soruflturulmal›d›r.
Hastal›¤›n idyopatik ya da sekonder oluflu takip ve tedavide 
de¤ifliklikler gerektirmektedir. De¤iflik nedenlere ba¤l› sekonder
servikal distoniler geliflebilmektedir. 

‹diyopatik SD’de semptomlar  ortalama olarak 3-5 y›lda 
kötüleflme e¤ilimi gösterirler, bu süre 1 ay ile 18 y›l aras›nda 
de¤iflir. Hastal›k semptomlar› genellikle stabilleflir ve o flekilde
kal›r. Jahanshahi ve ark. 72 olguluk bir serinin 7.7 y›l süren 
takibinde hastalar›n 1/3’ünde segmental yay›lma bulmufllar ve
bunlar›n da %16’s›nda kollarda, %11’inde çenede, %7’sinde 
gövdede distoni oldu¤unu bildirmifllerdir (8). Matthewes ve ark.
bir olduda SD bafllang›c›ndan 24 y›l sonra bir hastada jeneralize
distoni geliflti¤ini bildirmifllerdir (4).

Yüzde yirmi olguda k›sa süreli ve tam olmayan spontan 
remisyonlar geliflmektedir. Remisyonlar genellikle de hastal›¤›n
bafllang›ç dönemlerinde ortaya ç›kmaktad›r. Genç hastalarda
daha fazla remisyon görülmektedir. %99 olguda de¤iflik 
derecelerde özürlülü¤e neden olmaktad›r. A¤r›n›n yüksek insidansta
olmas› di¤er fokal distonilerden ay›r›c› önemli özelliklerden 
biridir. Hastal›¤›n herhangi bir döneminde %75 olguda a¤r› 
ortaya ç›kmakta ve kas kontraksiyonundan ba¤›ms›z olarak a¤r›
artabilmektedir. A¤r› bafltaki rotasyonun ve spazm›n a¤›rl›¤› ile
do¤ru orant›l›d›r. Araba kullanmada zorluk, sosyal aktivitelerden
uzak durma gibi olaylarda özürlülük oran›n› yükseltmektedir. 
Yaklafl›k %25 olguda depresyon geliflti¤i  bildirilmifltir (7).

Boyun kaslar›nda kontrakte olan kaslar›n bask›n olufluna ya
da yaln›z kontrakte olan kaslar›n özelli¤ine göre de¤iflik postürler
ortaya ç›kmaktad›r. Tortikollis (bafl›n sa¤ veya sol tarafa rotasyonu),
laterokollis (bafl›n sa¤ veya sol omuza do¤ru fleksiyonu), 
anterokollis (bafl›n öne fleksiyonu) ve retrokollis (bafl›n arkaya
fleksiyonu) tarz›nda ya da bunlar›n kombinasyonu fleklinde 
olabilmektedir. Hastalar›n ço¤unda bu anormal postürler zaman›n
%75 bölümünde mevcutturlar baz› hastalarda ise hastal›¤›n seyri
boyunca devaml› hale gelebilirler. Hastalar›n 1/3’ünde vücudun 

di¤er bölgelerindeki distonilerle birlikte ya da postüral ekstremite
tremoru ile birlikte olabilir. Semptomlar yürürken veya stresle 
genellikle daha da kötüleflirler. Ayn› flekilde gözleri kapatmakla
görsel kompanzasyonun kaybolmas› sonucu distoni daha belirgin
hale gelmektedir.

Tortikolisde  ipsilateral splenius kapitis ve kontralateral 
sternokleidomastoid kaslar›, laterokolis de ipsilateral sternokle-
idomastoid, splenius kapitis, skalen kaslar, levator skapula, 
semispinalis kapitis, longissimus kapitis ve di¤er postvertebral
kaslar, omuz elevasyonunda ipsilateral trapezius ve levator 
skapula kaslar›, retrokolisde bilateral splenius kapitis, trapez 
kas›n›n üst bölümü, semispinalis kapitis, longissimus kapitis ve
di¤er derin postvertebral kaslar, anterokoliste ise bilateral 
sternokleidomastoid kaslar›, skalen kaslar ve submental kaslar
en s›k etkilenen kas gruplar›d›r. Ancak her hasta için etkilenen
kaslar farkl› olabilmektedir. Bunun için hastalar›n detayl› muayenesi
ve hatta her enjeksiyon öncesi baflka aktivite kazanm›fl kaslar›n
olup olmad›¤›n› saptad›ktan sonra tedavinin planlanmas› önemlidir.

Tedavi

Uygulanan tedavilerin çok büyük bir bölümü mevcut anormal
bafl postürü, kaslardaki kontraksiyon ve a¤r› gibi semptomlar›
azaltmak veya yok etmek için kullan›lan semptomatik tedavidir.
Bu amaçla günümüzde üç tip tedavi uygulanmaktad›r. Bunlar 
botulinum toksini uygulamalar›, farmakolojik tedavi ve cerrahi
uygulamalard›r. Baz› hastalarda bu tedavi seçeneklerinin 
kombinasyonu gerekebilir. 

Bütün di¤er distonilerde oldu¤u gibi servikal distonilerde de
bugüne kadar oldukça farkl› etki mekanizmalar›na sahip ilaçlar
kullan›lm›flt›r ve halen de kullan›lmaktad›r. En s›k tercih edilenler;
Antikolinerjikler, GABAmimetik ajanlar, dopamin reseptör 
antagonistleri, dopamin bask›lay›c› ilaçlar, dopamin reseptör
agonistleri, antiepileptikler ve kas gevfletici ilaçlard›r. Bunlar
içinde en etkili grup antikolinerjiklerdir (9).

Farmakolojik tedavi d›fl›nda de¤iflik cerrahi giriflimler de 
yap›lm›flt›r ancak BoNT’nin  tedaviye girmesi ile servikal 
distonilerin büyük bir k›sm›nda cerrahi tedavi uygulamalar› art›k
yap›lmamaktad›r ki bu uygulamalar; miyotomiler, spinal aksesuar
sinir (SAS) kesisi, bilateral anterior rizotomi+SAS kesisi, selektif
periferal denervasyon (ramisektomi+SAS), SAS köklerine 
mikrovasküler dekompresyon fleklindeki giriflimlerdir. Günümüzde
botulinum toksin tedavisine dirençli baz› hastalarda cerrahi 
giriflimler stereotaksik giriflimler ve özellikle de derin beyin 
stimulasyonlar› (DBS) uygulamalar›d›r. Stereotaksik giriflimler 
d›fl›ndaki cerrahi tedaviler hakk›nda prospektif kontrollü çal›flma ve
bu giriflimlerle ilgili belli bir konsensus bulunmamaktad›r (10,11,12).

Botulinum Toksini Tedavisi
Günümüzde servikal distonilerde ilk tercih edilecek tedavi 

seçene¤i BoNT uygulamalar›d›r. Enjeksiyon direkt olarak kas›lan
kaslara yap›laca¤›ndan bu uygulamay› yapan kiflinin boyun 
kaslar›n›n ve komflu bölgenin anatomisini çok iyi bilmesi gereklidir.
Buradaki kas yap›lar› oldukça komplikedir ve anatomik 
varyasyonlar da unutulmamal›d›r. Özellikle derin yerleflimli 
kaslar›n saptanabilmesi için EMG baz› hastalarda zorunlu olabilir.
Asl›nda tüm servikal distoni hastalar›nda daha iyi sonuçlar 
alabilmek ve hatta ilaç dozunun daha düflük dozlarda do¤ru 
kaslara uygulanabilmesi için EMG rehberli¤inde yap›lmas› uygun
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olacakt›r. Comella CL ve arkadafllar›n›n 52 olguluk servikal 
distoni çal›flmalar›nda hastalar›n yar›s›na klinik olarak saptanan
kaslara di¤er yar›s›na ise EMG yap›larak saptanan kontrakte
kaslara botulinum toksini uygulam›fllar ve çal›flman›n sonunda
özellikle retrokolis, anterokolis tipi distonilerde ve mikst tip 
distonilerde EMG rehberli¤inde yap›lan BoNT tedavisinin daha
iyi sonuçlar verdi¤ini bildirmifllerdir (10).

BoNT’nin A,B,C,D,E,F ve G olmak üzere 7 ayr› serotipi 
vard›r. Servikal distoni tedavisinde Tip A ve B kullan›lmaktad›r.
BoNT uygulan›rken bafllang›ç dozlar›n› en etkili olabilecek düflük
dozlarla bafllay›p kontrol muayenelerinde gerek görülürse doz
yükseltimine gidilmelidir. BoNT uygulanacak kaslar›n saptanmas›
kadar doz ayarlamas› da önemlidir. Servikal distonilerde oldukça
de¤iflik çal›flmalarda farkl› dozlar bildirilmifltir. Dozlar BoNTA ve
BoNTB aras›nda oldukça farkl›d›r. Ülkemizde sadece BoNTA tipi
preparatlar bulunmaktad›r. Bunlar Botox® (Allergan Inc, Irvine,
CA, USA) ve Dysport® (Ipsen Ltd, Berkshire, UK)’tur. Son y›llarda
yeni bir BoNTA preparat› Xeomin® (Merz Pharmaceuticals
GmgH, Frankfurt, Germany) ç›km›flt›r. Xeomin’in di¤erlerinden
fark› içeri¤inde kompleks proteinlerin olmamas›d›r.

Her üç preparat için de servikal distonilerde etkili olduklar›n›
gösteren de¤iflik çal›flmalar vard›r. Servikal distonilerde ilaç 
dozlar› hem hastada etkilenmifl kaslar›n say› ve fliddetine hem de
preparatlara göre de¤iflkenlik göstermektedir. Özellikle Botox®

ve Dysport® ile ilgili servikal distonilerde yap›lan çal›flmalarda
Botox®/Dysport® eflde¤er dozlar› 1/3 ile 1/5 aras›nda de¤iflik
oranlarda bildirilmifltir (13,14).  Di¤er bir preparat olan Xeomin®

ile yap›lan çal›flmalarda eflde¤er dozun Botox® ile ayn›  oldu¤u
(15),  ve bir baflka çal›flmas›nda ise servikal distonilerde hiçbir
hastada etki ve sürede farkl›l›k olmad›¤›, kompleks protein 
olmad›¤› için de nötralizan antikor geliflmedi¤ini bildirmifltir (16). 

Servikal distonilerde BoNTA etkisi yaklafl›k bir haftada bafllar
ve etki süresi yaklafl›k 3-4 ayd›r (2-6 ay). Enjeksiyonlar aras›ndaki
sürenin antikor geliflme riskini düflünerek en az 3 ay olmas›na
dikkat edilmelidir ve bu süre içinde Botox® ve Xeomin® için
400U, Dysport® için ise 1000U üzerinde yap›lmamas› önerilmektedir.
Tüm hastalarda bafllang›çta, etkili olabilecek en düflük dozlarla
bafllanmal›d›r. Servikal distonilerde etkilenen kaslar›n say›s›na
ve hastan›n kiflisel özelliklerine göre de¤iflmekle birlikte, 
kullan›lan total dozlar ortalama olarak Dysport® için 500-1000U,
Botox® ve Xeomin® için ise 100-400U aras›nda de¤iflmektedir.
Kaslara göre önerilen ortalama dozlar tablo 1’de gösterilmifltir.
Doz ayarlamas› yap›l›rken, hastan›n a¤›rl›¤›, tedavinin süresi,
kaslar›n büyüklü¤ü, enjeksiyon yap›lacak bölgenin say›s›, bilateral

kas uygulamalar›n›n olup olmamas›na göre dozlar belirli ölçülerde
art›r›l›p azalt›labilir. Örne¤in genç, atletik, iri yap›l›, erkek  ve fliddetli
distonide yüksek doz yap›labilir. Bilateral sternokleidomastoid,
splenius kapitis, semispinalis kapitis için her kasa normal dozun
%50-60 oran›nda azalt›larak yap›lmas› önerilmektedir. Bir sonraki
enjeksiyonda doz art›r›lmas› gerekiyorsa kas bafl›na dozu
%20’den fazla artt›rmamak gereklidir.

Tabloda gösterilen kaslara uygun dozda ve do¤ru kasa 
enjeksiyon yap›lmas›na karfl›n klinik olarak beklenen düzelme 
olmaz ise ve özellikle hastalarda distonik tremor da efllik ediyorsa,
rektus kapitis posterior major ve minor, oblikus kapitis süperior
ve inferior, longus koli ve kapitis gibi derin yerleflimli servikal 
kaslar›n  incelenmesi gerekmektedir. Bu kaslar›n bulunmas› 
ancak EMG yap›larak mümkündür. EMG eflli¤inde uygulamalar,
derin yerleflimli kaslar›n bulunmas›n› sa¤larken ayr›ca, daha 
aktif kaslar› belirlemede, yeni aktivite kazanm›fl kaslar›n olup 
olmad›¤›n› saptamada, antikor geliflme durumlar›nda test amaçl›
olarak, tedavinin takip ve etkisini incelemede son derece 
yararl›d›r. Do¤ru kaslar bulunabildi¤i için daha az oranlarda 
toksin enjeksiyonunu olanakl› k›larlar. Servikal distonilerin 
hepsinde EMG eflli¤inde enjeksiyon yap›lmal›d›r (17,18,19,20).

Servikal bölgede önemli komfluluklar ve yap›lar oldu¤undan
bu komfluluklara enjeksiyon yaparken mutlaka dikkat edilmesi
gereklidir. Bu yap›lar, yerleflimleri ve ortaya ç›kabilecek kompli-
kasyonlar s›kl›kla, enjeksiyon yerinde a¤r›, kuvvetsizlik, disfaji ve
distonidir. 

Not: Botox®, Dysport® ve Xeomin® dozlar› literatürlerde 
bildirilen ve genellikle kullan›mlar› kabul gören dozlar›n›n 
yaklafl›k ortalamas› al›narak yaz›lm›flt›r (15,21,22,23,24).

Sonuç olarak servikal distonilerde ve di¤er fokal distoni 
tiplerinde botulinum toksini tedavisi ilk seçenek haline gelmifltir.
Ancak enjeksiyon yapacak kiflilerin özellikle dikkat etmesi gereken
konular bölgenin anatomisinin çok iyi bilinmesi, enjeksiyonlar›n
mümkün oldu¤u kadar en düflük etkili dozlarda, do¤ru kaslara
do¤ru flekilde ve enjeksiyonlar aras› sürenin en az üç ay olacak
flekilde uygulanmas› gereklili¤idir. Servikal distoninin tipinin net
olarak belirlenmesi ve etkilenen kaslar›n ortaya konmas› 
tedavideki baflar› oran›n› yükseltecektir. Bunun için e¤er 
gerekiyorsa özellikle derin yerleflimli kaslar için EMG rehberli¤inde
enjeksiyonu uygulamak daha do¤ru bir yaklafl›md›r. Etkili dozlarda
ve uygun aral›klarla ilac›n kullan›lmas› antikor geliflme riskini de
azaltacakt›r. ‹lac›n yan etkileri ve ekonomik boyutu gözönüne 
al›n›rsa hasta seçiminin, do¤ru endikasyon konulmas›n›n ve 
uygulama fleklinin önemi daha da artmaktad›r.

Kaynaklar

1. The Epidemiological Study of Dystonia in Europe (ESDE) Collaborative
Group. A prevalence study of primary dystonia in eight European 
countries. J Neurol 2000; 247:787-92.

2. Naumann M, Magyar-Lehmann S, Reiners K et al. Sensory tricks in
cervical dystonia:perceptual dysbalance of parietal cortex modulates
frontal motor programming. Ann Neurol 2000; 47:322-8.

3. Wissel J, Muller J, Ebersbach G et al. Trick maneuvers in cervical
dystonia: investigation of movement-and touch-related changes in
polymyographic activity. Mov Disord 1999; 14:994-9. [Abstract] 

4. Matthews WB, Beasley P, Parry-Jones W et al. Spasmodic torticollis: a
combined clinical study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1978; 41:485-92.
[Abstract] / [PDF]

Nöropsikiyatri Arflivi 2010; 47 Özel Say›: 11-4
Archives of Neuropsychiatry 2010; 47 Supplement: 11-4

Yaflar Kütükçü
Servikal Distonilerin Botulinum Toksini ile Tedavisi 13
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