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ÖZET 
Ekstremite distonisi (ED) izole fokal bir semptom veya jeneralize distoninin bir 
parças› olabilir, maluliyet yarat›c› bir durumdur. ‹diopatik veya özellikle kontrlateral
bazal ganglionlar› etkileyen durumlarda di¤er bir hastal›¤a sekonder olabilir. 
Yayg›n veya ciddi ED genellikle oral ilaçlar ile tedavi edilir. Stereotaksik cerrahi
düflünülebilir. ‹diopatik ED veya fokal ekstremite semptomlar› ise botulinum 
toksini (BoNT) enjeksiyonuna iyi yan›t verir. BoNT tip A enjeksiyonlar› ED’li 
hastalar›n %80’inin üzerinde a¤r› ve spazmlar› azalt›r. Günlük yaflam aktivitesinde
ve motor performansta %50-66 oran›nda fonksiyonel düzelme sa¤lar. Jeneralize
distonili hastalar›n %80’inin üzerinde malul edici postürde azalma, deri 
laserasyonlar›nda ve a¤r›da azalma gözlenir. Post operatif dönemde spazmlar›
önledi¤inden iyileflmenin h›zlanmas› amac› ile k›sa süreli olarak da kullan›labilir.
Gövde distonileri s›kl›kla segmental veya jeneralize distonilerde görülür, izole
formlar› nadirdir. Nörolepti¤e ba¤l› aksiyal etkilenme s›k görülür. S›kl›kla ciddi 
a¤r› ve özürlülük ile birliktedir ve nadiren farmakolojik tedaviye yan›t verir. Di¤er
fokal distonilerde oldu¤u gibi gövde distonilerinde de tercih edilen tedavi
BoNT’tur. Dikkatli hedef kas seçimi ve uygun dozlar uyguland›¤›nda genellikle 
klinik tabloda belirgin düzelme sa¤lar. BoNT tedavisi baflar›s›z olursa ilk alternatif,
ilaç tedavisidir, ilave olarak fizyoterapi hastan›n semptomlar›n› azaltmaya yard›mc›
olur, sürekli intratekal baklofen uygulamas› bu hastalarda faydal›d›r, epidural 
spinal elektrostimülasyonun etkisi belirsizdir, cerrahi son çare olarak düflünülmelidir.
(Nöropsikiyatri Arflivi 2010; 47 Özel Say›: 19-26)
Anahtar kelimeler: Ekstremite distonileri, gövde distonileri, botulinum toksini

ABSTRACT
Extremity dystonia (ED) is a disabling condition that may represent an isolated 
focal symptom or may be part of generalized dystonia. It may develop secondary to
any process affecting the contralateral basal ganglia or may be idiopathic. Diffuse
or severe dystonia generally improves by administration of various medications
and only in rare cases, stereotaxic surgery may be needed. Idiopathic forms or 
focal symptoms frequently respond to botulinum toxin (BoNT) injections. BoNT
type A injection decreases pain and spasms in more than 80% of cases and results
in 50-66% functional improvement in daily living activities and motor performance.
Furthermore, BoNT injection also provides improvement in some symptoms of 
generalized dystonia and relieves disabling posture, skin lacerations and pain in
more than 80% of patients. BoNT may also be used to accelerate recovery in the
postoperative period for a short time since it prevents the spasms.
Truncal dystonia frequently accompanies segmental or generalized dystonia and it
rarely presents as an isolated form. Axial involvement is mostly seen in neuroleptic
use. This form of truncal dystonia is often severely painful and disabling and rarely
responds to oral medications. BoNT is the treatment of choice in truncal dystonia,
similar to the other focal dystonias. Clinical status improves dramatically by 
targeting proper muscles and using appropriate doses. In case of failure of BoNT
treatment, the first alternative should be oral medications and, physiotherapy may
additionally decrease the symptoms. Continuous intrathecal baclofen pump is
known to be beneficial, while the effect of epidural spinal electrostimulation is still
unclear and surgery should be the last option. (Archives of Neuropsychiatry 2010;
47 Supplement: 19-26)
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Ekstremite Distonileri

Ekstremite distonisi (ED), ekstremite kaslar›n›n ekstremitelerde
anormal postürlere, bükülme ve tekrarlay›c› hareketlere yol
açan afl›r›, ölçüsüz, uzun süreli, istemd›fl› kas›lmalar› ile karakterize
olan bir hareket bozuklu¤udur. ED, yaz›c› kramp›nda (YK) oldu¤u
gibi yaln›zca kollar› veya bacaklar› etkiledi¤inde fokal (tek bir 

vücut bölgesine s›n›rl›), kollar ve boynu veya bacak ve gövdeyi
etkiledi¤inde segmental (en az iki komflu kas grubunun 
etkilenmesi), veya jeneralize distonilerin, ayr›ca üst ve alt 
ekstremitelerin bir taraf›n›n etkilendi¤i hemidistonilerin bir 
komponenti olarak gözlenir (1-4). 

ED, distonilerin di¤er formlar›nda oldu¤u gibi primer (idiopatik)
veya di¤er hastal›klara sekonder (semptomatik) olarak ortaya



ç›kabilir. ‹diopatik ED’lerde hücresel veya nörotransmitter 
anormalli¤i saptanmaz, patogenezinin striatal veya di¤er 
subkortikal bölgeler gibi bazal ganglia hastal›klar› ile iliflkili oldu¤u
bilinmektedir. Semptomatik distonili hastalar›n ço¤unda 
striatumda lezyon bildirilmifltir. Semptomatik distoniler genellikle
Wilson hastal›¤›, Parkinson hastal›¤› (PH) veya fokal serebral
lezyon gibi herediter veya edinsel bir hastal›¤›n temelinde görülür.
Semptomatik ED’de vücudun herhangi bir k›sm› etkilenebilirse
de bacaklar›n daha s›k etkilendi¤i bilinmektedir (1-2). 

ED’de el fonksiyonlar› ve yürüme gibi kompleks hareketler,
engellenemeyen kontraksiyonlar ve koordinasyonun etkilenmesi
ile kolayl›kla bozulur. Özellikle üst ED’lerde hastan›n günlük 
aktiviteleri s›kl›kla etkilenmekte ve bu durum önemli derecede
handikap yaratmaktad›r. Bundan dolay› ED özellikle hassas motor
kontrol gerektiren durumlarda ciddi özürlülük nedenidir (1-5).

Distoninin di¤er tiplerinde oldu¤u gibi ED’lerde klinik olarak
kas gruplar›nda afl›r› aktivitenin neden oldu¤u spazmlar, anormal
k›vr›lma postürleri ve düzensiz tremorlar gözlenir. ED’nin fizyolojik
karfl›l›¤› antagonist kaslar›n kokontraksiyonu, primer kaynaktan
komflu kaslara yay›lan afl›r› aktivite nedeni ile uzun süreli 
EMG aktivitesi, ince motor performans›n kayb› ve distonik 
tremordur. ‹lave olarak resiprokal aktivitenin geç fazlar›nda
anormallik ve beyin sap› internöronal aktivitede fonksiyon kayb›
saptanm›flt›r (2). 

ED, ayr›ca aksiyon ile iliflkili olan ve olmayan formlar olarak
iki gruba ayr›l›r. Aksiyon ile iliflkili formlar bazen sadece çok
özelleflmifl aktiviteler s›ras›nda görülür iken aksiyon ile iliflkili 
olmayan formlar özelleflmifl aktiviteler ile kesin iliflkili de¤ildir,
hem özelleflmifl olan hem de özelleflmifl olmayan aktiviteler ile
artabilir. Aksiyon ile iliflkili distonilerin ço¤u üst ekstremitelerde
görülür. ‹diopatik ED’ler, genellikle aksiyon ile iliflkili distonilerdir,
yaz› yazma, alet kullanma veya yürüme gibi istemli hareketler 
s›ras›nda ortaya ç›karlar, hastal›k ilerledi¤inde distonik postürler
devaml› ve fikse hale gelir. Ekstremitenin distal k›s›mlar›na s›n›rl›
oldu¤unda el veya parmaklarda fleksiyon ve ekstansiyon, bilekte
fleksiyon, ulnar deviasyon ve supinasyon postürlerine, ayakta
fleksiyon ve inversiyon postürlerine neden olur. A¤›r etkilenme
oldu¤unda kol ekstansiyon, abduksiyon, elevasyon ve yürürken
s›rt›n arkas›na do¤ru uzanma postüründedir (1,2,6).

Aksiyon ile iliflkili olmayan ED’nin izole olarak görülmesi 
nadir ve genellikle semptomatik orijinlidir. Aksiyon ile iliflkili 
olmayan ED genellikle servikal veya aksiyal distoni ile birlikte
görülür. Çocuklar, adolesanlar ve genç eriflkinlerde izole, 
aksiyon ile iliflkili olmayan ED’ler bacaklara s›n›rl› oldu¤unda ve
diürnal fluktuasyonlar varsa levadopa duyarl›l›¤›n›n göstergesidir.
Bu durumda semptomlar›n yay›lma riski vard›r.

Distoninin tüm tipleri ekstremiteleri etkiler. Fokal ED genellikle
eller ve ayaklarda ince kontrolü bozar, tipik olarak mesleki
kramplar ile kendini gösterir, özel olarak ö¤renilmifl yazma veya
müzik enstrüman› çalma gibi kompleks motor görevler kas
spazmlar›n› tetikler ve di¤er ifllevler normal olarak kalsa dahi
performansa kar›fl›r. Zamanla fokal ED daha az özelleflmifl olan
hareketlerle de tetiklenir hatta istirahatte de görülür. Basit
kramplar zamanla distonik kramplara dönüflür. Segmental ED
komflu kas gruplar›n› kapsar, el veya ayakta oldu¤u gibi üst kol

veya omuz gibi daha proksimal bölgeleri etkiler, fokal olarak
bafllayabilir ve giderek daha fazla say›da kas› ve ifllevleri etkiler.
Jeneralize distoni, en az bir bacak ve komflu vücut bölgelerini
tutar, s›kl›kla kollar› da içerir. Segmental distonilerde oldu¤u 
gibi jeneralize distoni de fokal olarak bafllar ve zamanla ilerleyerek
hem proksimal hem de distal motor fonksiyonu etkiler (1-6).

Fokal El Distonileri

Fokal el distonileri s›kl›kla bozulan özelleflmifl fonksiyon ile
isimlendirilir. En s›k rastlanan fokal distoni, yaz› yazma s›ras›nda
ortaya ç›kan YK’d›r. Bu klinik tablo, baflka bir yaz›n›n konusu 
olarak dergide yer almaktad›r (3). 

Epidemiyoloji ve Etyoloji: Çocukluk ça¤› bafllang›çl› klasik
idiopatik torsiyon distonisinin (ITD) tersine (düflük penetransl›
otozomal dominant herediter) eriflkin bafllang›çl› hastalarda 
hereditenin rolü iyi anlafl›lamam›flt›r. Erken ve geç bafllang›çl›
ITD aras›nda klinik ayr›ma yol açan altta yatan genetik ayr›m da
net olarak bilinmemektedir. Fokal distoni çal›flmalar›nda pozitif aile
hikayesi %2-15 (baz› çal›flmalarda %25-40) oran›nda bulunmufltur,
etkilenen akrabalar fokal ve segmental klinik formlardad›r. YK’da
hastalar›n %5-20’sinde ailede distoni öyküsü olmas›na ra¤men
izole fokal el distonisinin genetik konumu henüz belirlenememifltir.
DYT1 mutasyonu idiopatik el distonisi veya müzisyen kramp›n›n
nadir nedeni olsa da  kol distonisi, erken bafllang›çl› DYT1 (+)
distoninin s›k görülen bafllang›ç bulgusudur. ‹zole ED, bazen 
dopa yan›tl› distoni (DYD) veya idiopatik jeneralize torsiyon 
distonili hastalar›n aile bireylerinde görülebilir (2,7).

Çeflitli çal›flmalar distoninin afl›r› kullan›m, yanl›fl kullan›m,
ekstremite yaralanmalar›, elektrik çarpmas›, refleks sempatik
distrofi (RSD), periferik sinir ve spinal sinir kökü lezyonlar› gibi
periferik faktörler ile kolaylaflt›r›ld›¤›n› göstermektedir. ED ile 
fokal yaralanmalar aras›nda iliflkinin var olmas›na ra¤men çok
az say›da travmal› hastada distoni geliflir. Bu durum, travma 
geçiren distonili hastalarda özel bir predispozisyonun varl›¤›n›
düflündürür. YK ve ifle özel distonilerin genellikle idiopatik 
olmas›na ra¤men kollar ve eller semptomatik distonilerin ço¤unda
etkilenir (2).

Fizyoloji: Distonilerdeki fizyolojik çal›flmalar, ifle özel veya
fokal el distonilerinin hareketin distoniyi aktive edip etmedi¤ini
anlamada de¤erlidir. Distoninin tek tarafl› olmas›, distonik elin
olmayan el ile karfl›laflt›r›lmas›na olanak tan›r. Distonik el ile 
yazma veya ifle özel bir aktivite s›ras›nda  elektromiyografide
(EMG) agonist ve antagonist kaslar›n kokontraksiyonu, normal
de¤iflim paternlerinin kayb›, k›sa süreli tekrarlay›c› patlamalar›n
uzun süreli kas patlamalar›n›n üzerine binmesi, kas seçicili¤inin
kayb›, tremor ve baz› istemli aktivitelerin yap›lamamas› gözlenir.
Uzun latansl› reflekslerde bozulma, resiprokal inhibisyonun kayb›,
kortikal hipereksitabilite, intrakortikal inhibisyonda bozulma,
kaslar›n afl›r› kas›lmas›, hareketin h›z› ve ak›c›l›¤›nda bozulma ve
motor kontrol bozulmas› di¤er elektrofizyolojik bulgulard›r. Motor
yollar›n fonksiyon bozuklu¤una ilave olarak duysal anormallikler
de ED’nin patofizyolojisine katk›da bulunur. Kortikal duysal 
haritalama, parmak ve el reprezantasyonlar›n›n bozuldu¤unu
gösterir. Duysal ay›rt edebilme yetisinde bozulma, sensorimotor 
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yap›lanmada bozukluk ve somatosensoriyel inhibisyonda azalma
oldu¤u gösterilmifltir. Birçok çal›flmada tek tarafl› semptomato-
lojiye ra¤men iki yanl› kortikal anormallikler saptanm›flt›r (2).

Bulgular: El distonisinin bafllang›c› sinsidir, semptomlar›n
ilerlemesi aylar al›r. Daha sonra semptomlar s›kl›kla stabilize
olur, spontan remisyonlar nadirdir. El distonisi ilerledi¤inde ayn›
veya karfl› ekstremitenin proksimal kaslar›na yay›l›r. Erken 
bafllang›çl› distonilerde jeneralize olmaya gidifl süresi y›llarca
sürer (2,5,7). 

El distonisinin bafllang›ç semptomlar› s›kl›kla belli belirsiz 
bir rahats›zl›k hissi, yorgunluk, el veya ön kolda gerginliktir. Bu
his ekstremite kullan›ld›¤› zaman daha belirgin olur. Hastal›k
ilerledi¤inde motor kontrol güçleflir. Hareketin h›z›, ak›c›l›¤› ve
ayar› bozulur. Ço¤u hastada yazarken kalemi s›karak tutma,
anormal el ve kol postürü oluflur. Semptomlar genellikle istirahat
ile düzelir, aktivite yeniden bafllad›¤›nda semptomlar geri döner.
Ço¤u hastada distoni sadece tek bir aktivite yap›ld›¤›nda vard›r.
Bu tür ifle özel basit kramplarda ayn› kaslar›n kullan›ld›¤› di¤er
aktivitelerde distoni görülmez. Zamanla basit kramplar distonik
kramplara dönüflür ve distoni di¤er aktivitelerde de görülmeye
bafllar. Daha ciddi hastalarda distoni istirahatte de gözlenir. Her
iki kol kompartman› etkilenebilse de fleksör kaslar ekstansörlere
göre daha fazla etkilenir. Baz› hastalarda dominant olmayan elin
kullan›m› dominant elde distonik postüre neden olur. Distonik el
kaslar› afl›r› kontraksiyondan hipertrofik olabilir. Fokal el distonisi
olan hastalarda kas gücü, refleksler, dokunma, a¤r›, vibrasyon
gibi primer duysal modalitelerin ço¤unlukla normal olmas›na
ra¤men aksiyon ile iliflkili olmayan ED’de a¤r› s›kl›kla ana yak›n-
mad›r. Hatta fonksiyonel bozukluk ikincil önemde kalabilir (2,5,7).

‹diopatik ED genellikle bir aksiyon distonisi olarak bafllar
iken semptomatik distoniler istirahat distonisi olarak bafllayabilir.
El distonili hastalar›n %46’s›ndan fazlas›na distonik veya esansiyel
tremor efllik eder. Distonik tremor sadece aksiyon s›ras›nda 
geliflir ve tremor kollar öne uzat›l›ncaya veya baflka bir pozisyona
getirilinceye kadar belirgin olmayabilir. Ayr›ca miyoklonik 
s›çramalar, kol sallamada azalma, etkilenen kolun tonusunda
hafif art›fl gözlenebilir (2,4,7). 

Tan› ve Ay›r›c› Tan›: EMG, resiprokal aktivitede bozuklu¤u
veya distoninin di¤er elektrofizyolojik karakteristiklerini göstererek
tan› koymada faydal›d›r. Buna ra¤men fokal el distonisinin 
tan›s› klinik bulgulara dayan›r. Bu nedenle klinik muayene, tan›
ve ay›r›c› tan›da çok önemlidir. Ekstremitenin tekrarlay›c› 
travmalar›, afl›r› kullanma durumlar›, tenosinovitler, tuzak 
nöropatileri, ay›r›c› tan›da düflünülmelidir (2).

Ekstremiteler, PH, kortikobazal dejenerasyon (CBD) ve inme
gibi sekonder nedenli distonilerde s›kl›kla etkilenir. Ayr›ca di¤er
distonilerde oldu¤u gibi kol distonileri santral bir lezyonun 
varl›¤›nda görülür, lokalizasyon s›kl›kla kontrlateral bazal 
ganglionlard›r. Ayr›ca kol distonisi spinal kord, sinir kökü ve 
brakiyal pleksus lezyonlar› sonras›nda da bildirilmifltir. RSD, distoni
ile birlikte olabilir, hatta distoni RSD’nin di¤er semptomlar›ndan
önce dahi görülebilir. Bu hastalarda erken dönemde distonik
semptomlar sempatektomi ve di¤er RSD tedavilerine cevap 
verebilir. Psikojenik el distonilerinde ani bafllang›ç, fikse postüre
h›zl› ilerleme, a¤r›, di¤er psikojenik bulgular ve somatizasyonlar
tan›y› koydurur (2,5,7).

Bacak Distonileri

‹zole idiopatik bacak distonisi s›k görülmez. Çocuklarda 
bacaklar primer jeneralize distonide ilk tutulan bölgelerdir 
ancak eriflkin yafltaki distonik hastalarda nadiren etkilenirler,
eriflkin yafl grubunda gözlendi¤inde semptomatik distoni ihtimali
yüksektir (2,5). 

Alt ED’de genellikle distal eklemler etkilenir. Ço¤unlukla 
bilekte plantar fleksiyon ayakta inversiyon ve bafl parma¤›n 
ekstansiyonu gözlenir. Ayak taban› çanaklafl›r, parmaklar fleksiyon
postüründedir. Bafllang›çta ayak distonisi sadece yürürken 
gözlenir, ekstremite istirahatte iken yoktur. S›kl›kla koflma, tandem
yürüme veya geriye do¤ru yürüme anormal postürün tetikleyicisini
ortadan kald›r›r. Hasta yürürken gözlenen bafllang›çtaki ekinovarus
postürü zaman içinde plantar fleksiyon, diz ve kalça ekstansiyonu,
internal rotasyonu ve abduksiyonu fleklindeki fikse distonik 
postüre neden olur (2,5).

Alt ED çocukluk ça¤›nda erken bafllang›çl› jeneralize idyopatik
tansiyon dritonisi ve DYD gibi erken bafllang›çl› distonilerin s›k
görülen bafllang›ç bulgusudur. ‹TD’de gövde ve kollar›n etkilenimi
aylar-y›llar içinde yerleflir. DYD’li hastalarda bacak distonisi 
istirahat ile düzelir ve düflük dozlarda levadopa’ya yan›t verir.
Bacak distonisine spastisite ve hiperrefleksi efllik ediyorsa DYD,
serebral felç ile kar›flabilir (2). 

Alt ED, yirmili yafllardan sonra görülürse santral sinir 
sisteminin fokal yap›sal lezyonu düflünülmelidir. Distoni eriflkin
yaflta ayaklar› etkilemifl ise PH veya di¤er parkinsoniyen 
sendromlar düflünülmelidir. Kinesijenik ayak distonisi, erken
bafllang›çl› PH’n›n ilk bulgusu olabilir. Bu hastalarda bacak 
distonisi bradikinezi, tremor veya rijiditenin bafllang›c›ndan önce
görülebilir. PH’n›n distonisi dopaminerjik tedaviye yan›t verir.
Striatal ayak deformitesiyle birlikte tek yanl› ekinovarus distonik
ayak postürü ve baflparmak ekstansiyonu Parkinson hastalar›n›n
yaklafl›k yar›s›nda görülebilir ve bazen Babinski bulgusu ile 
kar›flabilir. Striatal aya¤›n yan›nda baz› Parkinson hastalar›nda
striatal el deformitesi de olabilir, bu durum, romatoid artrit ile 
kar›flabilir. Ayak ve bacak distonisinin pozitif glutamik asit 
dehidrogenaz antikoru ile birlikte “Stiff person” sendromunun ilk
bulgusu oldu¤u bildirilmifltir. Ayr›ca ED’nin levadopa tedavisinin
bir komplikasyonu olabilece¤i de unutulmamal›d›r (2,5,7).

Ay›r›c› tan›da inme, tümör, abse ve di¤er yap›sal lezyonlar gibi
fokal distoni ve hemidistonilere neden olan bazal ganglionlar›n
fokal lezyonlar› düflünülmelidir. Nadir vakalarda spinal veya 
radiküler lezyonlar veya travma sonras› da semptomatik bacak
distonisi görülür (2). 

Segmental Distoniler

Segmental distoni, birbirine yak›n ya da komflu kas 
gruplar›n›n distonik kas›lmalar›d›r. Sadece ekstremiteleri de¤il
ayn› ekstremitenin proksimal kavflak kaslar›n› da etkiler.
Distonik kas›lma yüz ve boyun kaslar›, boyun ve üst ekstremite
kaslar› ya da gövde ve bacak kaslar› gibi en az›ndan iki komflu
vücut bölgesini etkiler. Üst ekstremitede el, ön kol, kol, omuz ve
boynu etkileyen klinik tablolar›n en s›k görülen flekli omuz 
elevasyonu ile birlikte kolun adduksiyonu ve internal rotasyonudur.
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Bu tabloya servikal distoni de efllik edebilir. Alt  ekstremitede 
ise en çok baca¤›n internal rotasyonuyla birlikte baflparmak
ekstansiyonu görülür. Alt ekstremiteye ait distoni, çocukluk 
ça¤›n›n jeneralize distonisinde görülebilece¤i gibi, Parkinson
hastal›¤›nda erken belirti olarak ya da dopaya ba¤l› diskinezilerde
de ortaya ç›kabilir. Hemidistoniye benzer flekildeki segmental
distoniler s›kl›kla bazal gangliya, periferik sinir, kök veya spinal
kord lezyonuna sekonderdir (2,3,5). 

Ekstremite Distonilerinin De¤erlendirilmesi

ED’yi de¤erlendirmede ilk ad›m tam bir nörolojik muayenedir.
Radikülopati, periferik nöropati, parkinsonizm ve kar›flabilecek
di¤er hastal›klar›n bulgular› araflt›r›lmal›, fokal veya segmental
distoninin radikülopati ve periferik nöropatiye benzer semptomlar›
ay›rt edilmeli, herhangi bir flüphe varsa EMG ile kas veya sinir
hastal›¤› d›fllanmal›d›r. Tersine distoni (özellikle el kramplar›) 
periferik sinir tuzaklanmas› veya eklem hastal›¤›na benzeyen
semptomlar ile ortaya ç›kabilir. Bu durumlar baz› klinik 
kar›fl›kl›klara neden olabilir çünkü tuzak sendromlar›, eklem 
hastal›klar›, di¤er ekstremite hastal›klar› ve fokal distoni, 
ekstremitelerini tekrarlay›c› bir biçimde afl›r› kullanan hastalarda
s›k görülür (2,5).  

Distoni tan›s› konduktan sonra muayenede distoniye odaklan›l›r.
Distoni tedavisi için ekstremite kaslar›na botulinum toksini  
uygulanacak ise önce hastaya tan›n›n kesin oldu¤u, tedavinin
hedefleri ve s›n›rlamalar› anlat›lmal›d›r. Distoni karar› verildi¤inde
hasta istirahatte, uzun süreli postürde ve distoniyi ortaya 
ç›karan aktiviteler s›ras›nda izlenir (2). 

Fokal el distonilerinin tedavisinde BoNT uygulamas› için 
etkilenen kaslar›n belirlenmesi önemlidir. Ço¤u durumda klinik
muayene yeterlidir. Etkilenen kaslar›n seçimi klinik muayene,
hastan›n sert olarak hissetti¤i kas› bildirmesi ve gerekirse EMG
ile afl›r› kas aktivasyonunun varl›¤›n›n saptanmas› ile yap›l›r. 
Baz› durumlarda distonik kaslar›n belirlenmesi kolay olmayabilir.
Kompanse edici hareketler nedeni ile istemli hareket karmafl›klafl›r.
Kompanse edici hareketler distonik spazmlar›n etkisini azaltmaya
yönelik istemli ve yar› istemli hareketlerdir. Distonik spazmlar
kompanse edici hareketleri yapan kaslara gereksiz enjeksiyon
yap›lmamas› için ay›rt edilmelidir. Örne¤in YK’da ekstansor 
distonik spazm› yenmeye yard›m eden kompansatuar fleksor 
aksiyonlar gözlenir. Bunlar›n tedavisinde sadece ekstansor 
kaslara enjeksiyon gerekir iken tersi oldu¤unda fleksor kaslar
güçsüzleflece¤i için distoni kötüleflir (2,5). 

Hastadan önce distoniyi kompanse etmeden hareketi yapmas›
sonra da distoniyi ortaya ç›karan hareketleri yapmas› istenir.
Karfl› el hareketleri s›ras›nda semptomatik elde distoni varl›¤› 
incelenir. EMG etkilenen kaslar›n tayin edilmesinde s›kça kullan›l›r.
EMG’nin distoniyi di¤er kontraksiyonlardan klinik muayeneden
daha iyi ay›rt edememesi, i¤ne elektrod a¤r›s›n›n spazm 
paternlerini de¤ifltirebilmesi ve hatal› sonuçlar verebilmesine
ra¤men bu inceleme baz› hastalarda antagonist kokontraksiyonu
veya karfl› ekstremitede ayna hareketini gösterme gibi 
özellikleri nedeni ile distoninin tan›s›, ayr›ca enjekte edilecek 
kas›n rehberli¤i için de yard›mc›d›r. Ayr›ca EMG sinerjistleri, 
antagonist veya kompanse edici kaslar›n belirlenmesine

yard›mc› oldu¤u için enjeksiyon yap›lmayacak kaslar›n 
saptanmas› için önemlidir (2).

Görüntüleme ve di¤er yard›mc› incelemeler ancak baz› ED’li
hastalarda gerekir. Segmental distonilerde muayenede distoni
d›fl›nda saptanan bulgularda beyin veya spinal bölgenin 
görüntülemesi gerekir. Duysal bulgular›n varl›¤›nda EMG veya
sinir ileti çal›flmalar› periferik sinir fonksiyonunu de¤erlendirmek
için kullan›l›r (2). 

BoNT enjeksiyonu öncesi etkilenen ekstremite kas gücünün
tedavi öncesi durumunu bilmek tedavi sonras› de¤ifliklikleri 
kaydetmek için önemlidir. Ayr›ca klinik distoni ölçekleri ve 
günlük yaflam aktivitesi ölçekleri ile hasta de¤erlendirilmeli yaz›
yazma analizi ve performans h›z› kaydedilmelidir (2).

Araflt›rma amaçl› olarak tedavi öncesi distoninin tipi ve 
ciddiyeti kinesiolojik ve fizyolojik metodlar ile kaydedilmelidir.
Bunlar, ekstremitenin bir aksiyonu yaparken geliflen distonik
spazmlar› kaydeden multikanal EMG analizi, tremor analizi, 
resiprokal inhibisyon gibi beyin sap› veya segmental spinal 
aktivite testlerini içerir. Bu çal›flmalar›n sonuçlar› genellikle 
tan›y› de¤ifltirmez veya enjekte edilecek kaslar›n seçimini 
etkilemez, dahas› kas aktivitesinin art›fl› ve resiprokal inhibis-
yondaki anormallik BoNT uygulamas› sonras› düzelmez (2). 

Tedavi

ED’li hastan›n tedavisinin ana hedefleri fonksiyonel düzelme,
anormal postürün düzeltilmesi ve s›k›nt›n›n rahatlat›lmas›d›r.
Medikal yaklafl›mlardan önce ço¤u hastan›n farmakolojik olmayan
pozisyon de¤ifltirme, di¤er elin kullan›m›, masaj, fizyoterapi, 
gevfleme tedavisi, splintleme, biyofidbek, hipnoz, transkutanöz
sinir stimülasyonu veya akapunktur gibi yöntemleri denedi¤i
gözlenir. Bu yöntemler nadiren rahatlama sa¤lar. Bitkisel veya
alternatif tedavilerin ise fayda sa¤lamad›¤› bilinmektedir. Fiziksel
veya u¤rafl tedavileri baz› hastalarda fayda sa¤lar. Bunlar›n 
kullan›m›n›n el distonisini duysal yeniden e¤itim veya zorlamaya
ba¤›ml› hareket tedavisi yolu ile düzeltti¤i bildirilmektedir (2,8). 

Periferik sinir cerrahisi e¤er varsa sinir kompresyonu semp-
tomlar›n› rahatlatabilir fakat ulnar sinir tuzaklanmas› olan distonili
hastalar d›fl›nda distoniye etkili olmaz. Bacak distonisinde 
tenotomi veya tendon transferi postür veya yürüyüflü düzeltebilir.
Baz› ciddi durumlarda ekstremite amputasyonlar›n›n dahi yap›ld›¤›
bildirilmifltir. Pallidotomi, talamotomi ve derin beyin stimülasyonu
gibi stereotaksik beyin cerrahisi operasyonlar› distoninin 
tedavisinde kullan›lmaktad›r. Fokal ED’de bu yöntemlere ait son
uygulamalar s›n›rl› fakat umut verici görünmektedir (2,8). 

ED’de oral ilaç tedavisi, ciddi distoni veya yayg›n etkilenimler
için kullan›lmaktad›r. Bunlar fokal el distonilerinde nadiren 
minimal faydal›d›r ayr›ca ilaç toksisitesi sa¤layaca¤› faydan›n
ötesinde sorun yaratabilir. PH ve DYD’de ekstremite semptomlar›n›n
tedavisinde kullan›lan levadopa haricinde ED’de kullan›lan di¤er
ilaçlar antikolinerjikler, dopamin agonist ve antagonistleri, 
baklofen, klonazepam veya di¤er benzodiazepinler ve kas 
gevfleticilerdir. ‹ntratekal baklofen özellikle RSD’li hastalardaki
ED’ni rahatlatmada faydal›d›r. Oral antikolinerjikler, baklofen, kas
gevfleticiler, klonazepam veya di¤er benzodiazepinler, intravenöz
antikolinerjikler fokal ED tedavisinde etkisiz bulunmufltur (2). 
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Fokal ED’lerde tedavi tercihi BoNT enjeksiyonudur. BoNT tip
A enjeksiyonlar›n›n ED’lerde kullan›m› giderek artmaktad›r.
ED’lerin her tipi (idiopatik, semptomatik, fokal, segmental ve 
jeneralize) BoNT ile semptomatik olarak tedavi edilir. Motor
özürlülükte düzelme, spazmlar k›smi olarak tedavi edilebilse 
dahi faydal› olabilir. ED’lerde BoNT kullan›m›n›n endikasyonlar›
di¤er distoniler ile ayn›d›r (önceki farmakolojik, cerrahi, veya
davran›flsal tedavilere yan›ts›zl›k), ço¤u hastada di¤er tip 
tedavilerden önce kullan›labilir. ED’nin tedavisinde BoNT bugüne
dek yap›lan çal›flmalarda güvenli ve etkili bulunmufltur, bu tedavi
ile oral tedavinin sistemik etkilerinden kurtulunur ayr›ca oral 
medikasyon ve farmakolojik olmayan tedaviler ile güvenle kombine
edilebilir. ED için kullan›d›¤›nda her distonik kasa enjeksiyon 
gerekmez, sadece etkilenen ana kaslara enjeksiyon bile iyi 
yan›tlar verir. Suland›rma 0,1 ml’de 5 ünite Botox® veya 20 
ünite  Dysport® fleklinde önerilir. Tabloda en s›k enjeksiyon 
yap›lan ekstremite, kavflak ve aksiyal kaslar ile BoNT dozlar› 
belirtilmifltir (2-9). 

ED’li hastalarda toksinin faydas›n› tespit etmenin objektif bir
yolu yoktur. Vizüel analog skala (“0” düzelme yok-“4” tam 
düzelme) ile hastan›n kendi yan›t› belirlenebilir. Fokal el distonisi
için düflük dozlarda toksin yeterlidir, yüksek dozlar nadiren 
gerekir. Toplam doz etkilenen distonik kaslar aras›nda bölüfltürülür.
BoNT kaslar› reversibl olarak denerve eder ve lokal olarak 
zay›flat›r, bundan dolay› lokal afl›r› kas aktivitesi ile karakterize
ED’lerindeki kas›lmay› azalt›r. Yap›lan çal›flmalarda hastalar›n
%80’inden fazlas›nda yaklafl›k 3 ay süren minimal düzelmenin
üzerinde bir düzelme gözlenir. Fokal el distonilerinde BoNT
tedavisi sonras› uzun süreli izlemlerde en az 1 enjeksiyon 
seans›nda %51 oran›nda düzelme saptanm›flt›r. Ayr›ca el disto-
nilerinde BoNT enjeksiyonlar›n›n kas spazmlar›nda hastalar›n
%55.2-84.2’sinde,  a¤r›da ise %75-100’inde rahatlamaya yol 
açt›¤› gösterilmifltir. Ayak distonileri ve özellikle PH da BoNT
kullan›m› da faydal› bulunmufltur. BoNT’nin kramplar ve kas
sertli¤e olan faydas›na ra¤men hassas motor kontrolün düzel-
mesindeki etkisi daha azd›r. Zamanla BoNT enjeksiyonunun 
etkisi yavafl yavafl azal›r, hastalar yeniden enjeksiyona ihtiyaç
gösterir. Üç-dört enjeksiyon döneminden sonra ço¤u hasta 
tedaviye stabil bir cevap verir (2-9). 

BoNT kullan›m›na kesin kontrendikasyon olmamakla birlikte
gebelik, laktasyon, belirgin periferik sinir ve kas hastal›klar›,
özellikle nöromusküler bileflke hastal›klar› relatif kontrendikasyon
oluflturur. Nöromusküler iletimi bozan ilaçlar› kullanan hastalara
uygulanmas› da dikkat gerektirir (2,8). 

YK d›fl›ndaki aksiyon ile iliflkili ED, BoNT tedavisine yeterli
yan›t vermez ve güçsüzlük yan etkisi fazla görülür. Bacak kaslar›na
lokalize aksiyon ile iliflkili distonilerde ise baflar› flans› daha 
yüksektir. Aksiyon ile iliflkili olmayan ED’li hastalar›n ço¤unda
BoNT tedavisi kol ve bacak distonilerinde a¤r›y› büyük ölçüde
azalt›r. Fonksiyonel düzelme ço¤unlukla hastan›n semptomato-
lojisine ba¤l›d›r. Kol distonilerinde özellikle parezi varsa 
fonksiyonel düzelme yetersiz, distal bacak kaslar›ndaki sonuçlar
ise daha yüz güldürücüdür (2,7,8). 

Segmental distoninin tedavisi için BoNT uygulamas› söz 
konusu oldu¤unda enjekte edilecek kaslar klini¤e ve hastan›n
handikap›na göre seçilmelidir. Hastan›n günlük yaflam kalitesini
artt›racak, fonksiyonel düzelme sa¤layacak kaslara öncelik 
verilmelidir. Büyük kaslara enjekte edildi¤inde yüksek dozlar

tercih edilirken birçok noktadan enjeksiyon yoluna gidilmeli, 
uygulamalar EMG eflli¤inde yap›lmal›d›r. Segmental distoni 
genellikle kolun internal rotasyonu ve adduksiyonu ile omuz 
elevasyonu formundad›r. Bu tabloda en s›k enjeksiyon yap›lan
kaslar teres major, latisimus dorsi, trapez ve pektoralis major’dur.
Büyük bir vücut bölümü etkilenmifl ise maksimum uygulanabilecek
dozlar gerekebilir ve bu doz çeflitli kaslar aras›nda bölünür. 
Gö¤üs ve s›rt kaslar›na enjeksiyon gerekti¤inde plevral bofllu¤a
girmekten kaç›n›lmal›d›r (2-4).

KBD veya inme sonras› distoniler gibi semptomatik distonili
hastalarda elde yumruk yapma postürü BoNT enjeksiyonu ile
düzeltilebilir. Elin aç›lmas› hastan›n konforunu ve el hijyenini
sa¤lar. Semptomatik sekonder distonili hastalara idiopatik el
distonili hastalardan daha fazla toksin dozu gerekebilir (7). 

BoNT tedavisinin baflar›s›z oldu¤u ve ard›ndan ilaç tedavisi
denendi¤inde baflar› oran› genellikle s›n›rl›d›r. ‹lave fizyoterapi
sekonder ortopedik komplikasyonlar› önlemeye yard›mc› olabilir.
Bazen etkilenen ekstremitenin özel kal›plar ile alç›lanmas› 
distoninin tetiklenmesini önlemeye yard›m eder. Periferik 
denervasyon ve miyotomi baz› hastalarda faydal› olabilir. 
Santral sinir sistemi cerrahisi son çare olarak düflünülmelidir.
BoNT’e karfl› antikor oluflumu geliflmifl hastalarda fenol 
enjeksiyonu denenebilir (2).

BoNT Dozlar›n›n Tayini

Tedavinin hedefi, distonik spazmlar› yeterli lokal güçsüzlük
yaratarak düzeltmek yan›nda motor performans› korumakt›r. 
Suland›rma s›kl›kla 0.1 ml’de 5 ünite Botox® veya 20 ünite
Dysport®, bir enjeksiyon yerine 5-25 ünite Botox® / 30-150 üni-
te  Dysport®, volümü 0.6 ml ve alt›nda olacak flekilde kullan›l›r.
BoNT enjeksiyonlar›n›n etkisi hastalar aras›nda ve hatta ayn›
hastada benzer kaslar aras›nda da de¤iflkenlik gösterebilir. Etki
kas›n lokalizasyonu, fonksiyonu, büyüklü¤ü, kaslar›n birbirleri ile
iliflkisi, distoninin tipi ve  ciddiyetine göre de¤iflir (2-9).  

Bacaktaki distonik spazmlarda özellikle tibialis posterior 
kas› a¤›rl›kl› olarak etkilendi¤inde sonuçlar iyidir. Bacak distoni-
lerinde en s›k enjeksiyon yap›lan kaslar, tibialis posterior ve 
ekstensor hallucis longustur. Bu kaslara yüksek dozda BoNT
gerekmesine ra¤men güçsüzlük nadiren görülür. Bacak enjeksi-
yonlar›nda hastalar›n yaklafl›k %60’› minimalden fazla fayda 
görür. PH olan bacak distonili hastalar›n idiopatik distonili 
hastalardan daha az yan›t verdi¤i bildirilmektedir (1,2).

Jeneralize distonilerde tüm distonik kaslara enjeksiyon
mümkün de¤ildir. Bu tür bir tablo ile karfl› karfl›ya kal›nd›¤›nda
öncelikle fonksiyonel handikap göz önüne al›nmal› ve a¤r›y› 
rahatlatma, afl›r› fleksiyondaki parmaklar›n deriyi afl›nmalar›n›
önleme, s›k›nt›y›, maluliyet veren postürü azaltma, düzeltme, 
hijyeni sa¤lama, kontraktürlerin önlenmesi amac› ile hastan›n
günlük aktivitelerini yerine getirmesini sa¤layacak kaslara 
enjeksiyon yap›lmal›d›r. Bu tip distonilerde segmental distonide
önerilen kaslar ve dozlar uygulan›r. Bu hastalar için bafll›ca 
endifle, yüksek dozlar uyguland›¤›ndan toksine karfl› antikor 
geliflmesi ve tedavinin etkisiz kalmas›d›r (2,8,9).

ED’lerde  BoNT perioperatif olarak uygulanabilir. Özelliklen
jeneralize distonilerde geliflen fleksiyon kontraktürlerinde 
tendon uzatma operasyonlar›ndan birkaç gün önce BoNT 
yap›larak, spazms›z düzelmeye olanak tan›n›r (2). 
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Kiflisel farklara ra¤men önkol ekstansör kaslar› fleksörlere
göre yar› dozda, proksimal kol kaslar› distale oranla daha yüksek,
bacak ve ayak kaslar› kol ve el kaslar›na göre daha yüksek, 
hatta ayn› kas›n farkl› fasikülleri farkl› dozlar gerektirir (örne¤in
fleksor digitorum superfisialis’in 3. ve 4. parmaklara giden 
fasikülleri, 2. ve 5. parmaklara giden fasiküllerine göre daha 
hassast›r). Ayn› kas içine çok say›da yap›lan enjeksiyonlar,
toksinin kasta daha iyi da¤›l›m›na neden olur ve kas içine 
verilen büyük volümler nedeni ile oluflan a¤r›y› engeller. Yüksek
konsantrasyonda toksin uygulamas› da enjekte edilen volümü
azalt›r. Bu durum özellikle ayakta küçük kaslara yüksek dozlar
gerekti¤inde önemlidir. Kad›nlarda erkeklere göre önkol kaslar›na
1/3 oran›nda düflük dozlar faydal› bulunmufl fakat küçük 
ayak kaslar› için dozlar aras›nda anlaml› cinsiyet fark› 
saptanmam›flt›r (7-9). 

Gereken BoNT miktar› kabaca kas ölçüsü ile orant›l›d›r ancak
dozun tayininde kas›n relatif  innervasyon oran› ve son plak 
yo¤unlu¤u daha önemlidir. Bu da ince hareketleri yapan küçük
kaslar›n orant›sal olarak neden daha fazla toksin gerektirdi¤ini
aç›klar. Enjeksiyon için son plak bölgesinin bulunmas› optimal
sonuç için gerekli de¤ildir. Bununla birlikte enjeksiyonlar mümkünse
genellikle kas›n fliflkin k›sm›na denk gelen bu bölgelerin yak›n›na
yap›lmal›d›r. Tahminen toksinin enjeksiyon yerinden birkaç 
santimetre difüzyonu son plaklara etkisini göstermeye yard›mc›
olur. Bununla beraber toksinin di¤er bilinmeyen fakat potansiyel
olarak önemli olan örne¤in nonalfa motor nöronlar ve intrafuzal
kas lifi sistemi gibi faktörler üzerine de etkileri olmaktad›r (2). 

Enjeksiyon Teknikleri

Aktif spazmlar s›ras›nda etkilenen kaslar›n ve dozlar›n 
belirlenmesinden sonra istirahat s›ras›nda ekstremiteye BoNT
enjeksiyonlar› yap›l›r. Enjeksiyon yap›l›rken palpasyon veya
EMG rehberli¤i yard›mc›d›r. Enjeksiyonlar›n EMG eflli¤inde 
kullan›m› enjeksiyonun baflar›s›n› artt›r›r. EMG rehberli¤i alt›nda
hedef kas, standart EMG teknikleri ile (kas›n hafif ve yüksek efor
ile kast›r›larak kat›l›m paternlerinin elde edilmesi veya pasif 
eklem hareketleri ile) tespit edilerek enjeksiyon yap›l›r. ED aras›nda
en s›k bilek fleksor ve ekstansorlar› ve el kaslar›na enjeksiyon
yap›l›r. Parmaklara giden fasiküllere ayr› ayr› enjeksiyon yap›l›rsa
parmak kontrolü daha iyi sa¤lan›r. Enjeksiyon yap›lan kaslar 
enjeksiyon sonras› 10-20 gün kadar denervasyon potansiyelleri
gösterirler, 3 ay›n sonunda bu potansiyeller azalarak kaybolur
(2,8-10).

EMG, kompanse edici aktiviteyi distonik aktiviteden klinik kadar
iyi ay›ramaz ise de çok kanall› EMG altta yatan fizyopatolojinin,
distoninin paterninin ve etkilenen kaslar›n yay›l›m›n›n gösterilmesi
için faydal›d›r. ED‘de etkilenen kaslar çok say›dad›r, s›kl›kla 
derinde bulunurlar ve her zaman palpe edilemezler. Ayr›ca büyük
önkol kaslar›n›n (FDS veya EDC gibi) dijital fasikülleri sadece
EMG rehberli¤i ile (distonik spazmlarda etkilenen spesifik parmak
eklemi üzerinde kontrollü hareketler ile) bulunabilir. Toksin 
uyguland›¤›nda birkaç santimetre yay›ld›¤›ndan ve son pla¤a ne
kadar yak›n enjeksiyon gerekti¤i bilinmedi¤inden EMG rehberli¤i
olmadan ayn› ekstremite kas›na do¤ru ve tekrar enjeksiyon 
güçtür (2). 

Tedavinin Seyri

Genellikle tedaviye yan›t 1-4 gün içinde görülür. Bazen bu
süre 7-10 güne kadar uzayabilir. Distonik spazmlar uygun kaslara
yeterli dozlar yap›l›rsa yaklafl›k 3 ay kadar azal›r veya kaybolur.
Az say›da hastada iyilik hali 4-6 ay uzayabilir. Baz› hastalarda 
birikici etki oluflur ve düzenli olarak enjekte edildi¤inde bir süre
sonra daha az toksin ayn› etkiyi gösterir. Bu uzun süre devam
eden etki, nöromusküler iletimdeki kal›c› ge¤ifliklikten ziyade 
enjeksiyonlar aras›nda kalan kal›nt› güçsüzlü¤e ba¤l›d›r. Kronik
BoNT enjeksiyonlar›n›n uzun süreli kullan›mlar›n›n etkisi henüz
bilinmemektedir (2,8-10).

BT enjeksiyonlar› sonras› 4 muhtemel seyir izlenir;
1- Distonide düzelme yoktur, güçsüzlük yoktur: Bu durumda

uygulanan doz düflüktür, uygun olmayan kaslara enjeksiyon 
yap›lm›flt›r, toksin etkisizdir, yanl›fl haz›rlanm›flt›r, so¤uk zincire
uyulmam›flt›r veya antikor oluflmufltur. Bu durumda ayn› kaslara
1-2 hafta sonra yeniden ayn› veya daha yüksek dozlarda 
enjeksiyon yap›l›r, sonuçta faydal› etki için gereken minimal
güçsüzlük elde edilir.

2- Submaksimal, etkisiz fakat kabul edilebilir yan›t: Bu 
durumda ayn› kaslara genellikle yar›m veya orijinal dozda 
yeniden enjeksiyon yap›l›r. 

3- Yetersiz yan›t ve enjeksiyon yap›lmayan distonik kaslarda
afl›r› aktivite: Burada çok az kasa yeterli dozda enjeksiyon 
yap›lm›flt›r. ‹lave olarak enjeksiyon yap›lmayan distonik kaslara
1-3 hafta sonra enjeksiyon yap›l›r.

4- Motor performansta beklenen düzelme veya a¤r›da 
rahatlama: Bu durumda ayn› dozlar 3-4 ay ara ile tekrarlan›r (2). 

A¤r›ya Yan›t: Distonik spazmlar afl›r› postür, afl›r› tendon veya
eklem kas›lmas› ve direkt kas a¤r›s› nedeni ile a¤r›l› olabilir.
BoNT enjeksiyonu sonras› a¤r›da rahatlama, ekstremite distoni-
lerinde %75-100 aras›nda sa¤lan›r. BoNT enjeksiyonu ile motor
fonksiyonda çok az düzelme varsa bile distonik spazm ile iliflkili
a¤r› genellikle kaybolur (2,6,8). 

Distonik Tremora Yan›t: Tremor ED’nin çarp›c› bir özelli¤i
olup düzensiz, yar› ritmik ifle veya postüre özel s›çramalar ile 
karakterizedir. Distonik tremorun, distonik spazmlar›n oluflturdu¤u
postürü düzeltmeye yönelik istemli bir hareketin parças› oldu¤u
düflünülür ve semiritmik harekette afl›r› postürde kayboldu¤u
görülür. Tremordan etkilenen hedef kaslar distoni ile ayn› 
protokol kullan›larak BoNT ile tedavi edilir (2). 

Yan Etkiler

Lokal yan etkiler ekimoz, kas a¤r›s›, enjeksiyon yerinde 
sertlik ve afl›r› güçsüzlüktür. Enjeksiyonu istenmeyen komflu
kaslarda güçsüzlük geliflebilir. Güçsüzlü¤ün ne oranda olaca¤›n›
önceden tahmin etmenin yolu yoktur. Ayr›ca, güçsüzlü¤ün 
derecesi ve toksinin oluflturaca¤› faydal› etkinin derecesi 
aras›nda da iliflki bulunamam›flt›r. Fayda ve güçsüzlük aras›ndaki
denge de önceden tahmin edilemez. Baz› hastalarda semptom-
larda hemen hemen tam düzelme ile birlikte hafif güçsüzlük, 
di¤erlerinde distonide minimal düzelme yan›nda belirgin 
güçsüzlük olabilir. Sonuçta BoNT tedavisinde hastan›n tolere
edebilece¤i geçici güçsüzlük kabul edilebilir (2,8-10).
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Tablo. Enjeksiyon için s›kl›kla tercih edilen ekstremite, kavflak ve paraspinal hedef kaslar ve önerilen botulinum toksin tip A dozlar› (11).

Kas ‹fllev Doz MU (Botox®) Doz MU (Dysport®)
Latissimus dorsi Kol ekstansiyonu, adduksiyonu, internal rotasyonu 25-75 125-375

Pectoralis major Kol adduksiyonu, internal rotasyonu 25-50 125-250

Teres major Kol ekstansiyonu, adduksiyonu, internal rotasyonu 25-50 125-250

Trapezius Omuz ekstensiyonu, 
Bafl-boyun ekstensiyonu, bafl›n karfl›ya rotasyonu 25-75 125-375

Biceps Ön kol fleksiyonu, supinasyonu 25-50 125-250

Brachialis Ön kol fleksiyonu 25-50 125-250

Brachioradialis Ön kol fleksiyonu 25-50 125-250

Pronator quadratus Ön kol pronasyonu 10-20 100

Pronator teres Ön kol pronasyonu, fleksiyonu 15-20 100

Supinatus El bile¤i supinasyonu 15-20 100

Flexor carpi radialis El bile¤i fleksiyonu, abduksiyonu, ön kol fleksiyonu 15-30 100-125

Flexor carpi ulnaris El bile¤i fleksiyonu, abduksiyonu, ön kol fleksiyonu 20-40 125-250

Flexor digitorum superficialis 2-5. parmaklar›n proksimal interfalangeal eklem fleksiyonu 10-25 100-125

Flexor digitorum profundus 2-5. parmaklar›n distal interfalangeal eklem fleksiyonu 10-25 100-125

Flexor pollicis longus Baflparmak interfalangeal eklem fleksiyonu 10-20 100

Extensor digitorum 2-5. parmaklar›n metakarpofalangeal, proksimal 10-20 100
interfalangeal ve distal interfalangeal eklem ekstansiyonu

Extensor carpi radialis El bile¤i ekstansiyonu, abduksiyonu 10-40 100

Extensor carpi ulnaris El bile¤i ekstansiyonu, adduksiyonu 10-40 100

Adductor pollicis Baflparmak karpometakarpal eklem adduksiyonu 5-25 75

Flexor pollicis longus Baflparmak interfalangeal eklem fleksiyonu 5-25 75

Flexor digitorum profundus 2-5. parmaklar›n distal interfalangeal eklem fleksiyonu 15-40 100

Flexor digitorum superficialis 2-5. parmaklar›n proksimal interfalangeal eklem fleksiyonu 15-40 100

Dorsal interosseus 2-4. parmaklar›n 3. parma¤a göre abduksiyonu, 2,5/kas 10
baflparmak adduksiyonu

Lumbricales 2-5. parmaklarda metakarpofalangeal eklem fleksiyonu 2,5/kas 10

Extensor hallucis longus Baflparmak metatarsofalangeal ve interfalangeal 20-100 100-375
eklem ekstansiyonu

Flexor digitorum brevis 2-5. parmaklar›n metatarsofalangeal ve proksimal 30-80 100-375
interfalangeal eklem ekstansiyonu

Peroneus brevis Ayak bile¤i eversiyonu 40-70 125-300

Peroneus longus Ayak bile¤i eversiyonu, 1. metatars depresyonu 35-85 125-375

Tibialis anterior Ayak bile¤i dorsifleksiyonu 75-100 375-500

Tibialis posterior Ayak bile¤i inversiyonu 50-100 250-500

Flexor digitorum brevis 2-5. parmaklar›n metatarsofalangeal ve proksimal 50 250
interfalangeal eklem fleksiyonu

Flexor digitorum longus 2-5. parmaklar›n metatarsofalangeal ve proksimal/ 50-75 250-375
distal interfalangeal eklem fleksiyonu 

Extensor hallucis longus Baflparmak metatarsofalangeal ve interfalangeal 25-50 125-250
eklem ekstansiyonu

Flexor hallucis longus Baflparmak interfalangeal eklem fleksiyonu 25-50 125-250

Gastrocnemius Ayak bile¤i plantar fleksiyonu 50-200 250-500

Adductor grup Uyluk adduksiyonu 100-200 500-1000

Quadriceps femoris Bacak ekstansiyonu 100-200 500-1000

Hamstring kaslar Bacak fleksiyonu 100-200 500-1000

Soleus Ayak bile¤i plantar fleksiyonu 50-100 250-500

Paravertebral kaslar ‹ki tarafl› kas›ld›¤›nda omurga ekstansiyonu, 60-80 250-300 
tek tarafl› kas›ld›¤›nda omurgan›n yana fleksiyonu  (her bir seviye) (her bir seviye)
ve karfl› tarafa rotasyonu



Yüksek dozlarda ekstremite enjeksiyonlar› el ve parmak fleksör
ve ekstansörlerini güçsüzlefltirir, bacakta düflük ayak veya yürüme
güçlü¤üne neden olur, ekstremitelerde istemli hareketleri 
yapmak güçleflir ve baz› vakalarda bu durum distoniden daha
büyük problem yaratabilir. Fokal el distonilerinde BoNT tedavisi
sonras› uzun süreli izlemlerinde en az bir enjeksiyon seans›nda
%65 oran›nda geçici güçsüzlük saptanm›flt›r. Düflük dozlarda
yan etkiler hafif ve geçici bulunmufltur. Güçsüzlük, ekstremitede
önceden parezi varsa daha s›k görülür. Tekrarlayan BoNT 
enjeksiyonlar› ile enjekte edilen veya yak›n›ndaki kaslarda atrofi
d›fl›nda uzun süreli yan etki bildirilmemifltir (2-4,8-10).

Keyifsizlik, kas se¤irmeleri, paresteziler ve bulant› gibi sistemik
yan etkiler nadir görülür. Antikor geliflimi de sistemik bir yan 
etkidir ve daha sonraki enjeksiyonlara cevaps›zl›k d›fl›nda klinik
bulgusu yoktur. Üst ED’lerde BoNT dozlar› genellikle küçüktür ve
antikor geliflimi yok denecek kadard›r fakat alt ED, segmental
veya jeneralize distonilerde büyük proksimal kaslara enjeksiyon
yap›ld›¤›ndan antikor oluflumundan endiflelenilebilir. Bu durumdan
hastan›n daha önce tedaviye yan›t verip sonra vermemesi ile
flüphelenilir. Antikor geliflimi d›fl›nda ço¤u hasta tedaviye 
cevab› sürdürür. Di¤er subklinik yan etki, tek lif EMG’de artm›fl
jitter geliflimidir. Enjeksiyon sonras›nda nöromusküler iletimi 
etkileyen ilaçlar›n kullan›lmamas› önerilir (1-6,8-10). 

Gövde Distonileri

Nadir görülen gövde distonileri, pelvis, abdominal duvar, s›rt
ve omuzlar›n izole fokal distonileridir. Tekrarlay›c›, stereotipik ve
bazen vücudun bir k›sm›n›n karma özellikteki ritmik osilasyonlar›,
kas atmalar› ve torsiyonel hareketleri içeren spazmodik hareketler
olarak gözlenir. Bu hastalarda aksiyal iskelet kaslar›nda distonik
hiperaktivite nedeni ile sürekli veya tekrarlay›c› spazmlar 
gövdenin fleksiyon, ekstansiyon veya torsiyonuna neden olur.
Gövde ve boyun kaslar› haricindeki spinal kaslar›n bu distonik
aktiviteleri skolyoz, lordoz, kifoz, tortipelvis ve opistotonik 
postürlere neden olabilir. Baz› hastalarda spazmlar myoklonusa
benzer flekilde h›zl›d›r. Servikal, proksimal ekstremite kaslar› 
veya pelvik etkilenmede oldu¤u gibi komflu bölgelere yay›lma 
görülür (5,6).

Aksiyal distoni s›kl›kla segmental veya jeneralize distonilerde
görülür. Bir aksiyal distoninin izole görülmesi nadirdir fakat 
eriflkin bafllang›çl› aksiyel primer distoni formunun fokal kalmaya
e¤ilimli oldu¤u bildirilmektedir. Nörolepti¤e ba¤l› distoniler 
aksiyal kaslar› a¤›rl›kl› olarak etkiler. Abdominal distonilerde 
hareketler EMG’de yavafl, sinüzoidal, semiritmik ve  uzun süreli
boflal›mlar olarak gözlenir. Miyoklonus, kore ve tikler ay›r›c› 
tan›da düflünülmelidir (5,6).

Di¤er fokal distonilerde oldu¤u gibi spazmlar bafllang›çta 
yürürken, ayakta dururken veya koflarken gözlenir ancak ileri 
evrede gövde deformiteleri fikse hale gelebilir ve hasta oturur 
veya yatarken bile mevcut olabilir. S›kl›kla ciddi a¤r› ve özürlülük
ile birliktedir ve nadiren farmakolojik tedaviye yan›t verirler (5,6). 

Gövde distonisinin bir sonucu olarak hastada garip yürüyüfl
tablosu ortaya ç›kabilir. Elleri cebe, bafl›n, belin arkas›na veya
kalçaya koyma gibi çeflitli düzeltici davran›fllar hastan›n nispeten
normal yürümesini sa¤layabilir. Geriye do¤ru koflmak yürümek
veya dans etmek de gövde distonisini ve distonik yürüyüflü 
düzeltebilir. Aksiyal distoni aksiyal iskelet pozisyonunun 
bozulmas›na dolay›s› ile vertebral eklemlerin artrozu ile birlikte
radiküler lezyonlar ile diskopatilere neden olur. Uzun süreli ve
ciddi seyirde torasik ve abdominal kavitelerin deformasyonu
oluflur ve tekrarlay›c› pnömoni ve kardiak aritmiler ortaya ç›kar (5,6). 

Di¤er fokal distonilerde oldu¤u gibi gövde distonilerinde de
tercih edilen tedavi BoNT’tur. Hedef kaslar ve tavsiye edilen BoNT
dozlar› tabloda görülmektedir. Ço¤u vakalarda BoNT spinal 
kaslara uygulan›r, bazen abdominal duvar kaslar› da hedef kas
olarak kullan›labilir. Klinik tablo yayg›n oldu¤undan ve s›n›rl› BoNT
dozu kullan›ld›¤›ndan residual distonik semptomlar kalabilir. 
Dikkatli hedef kas seçimi ve uygun dozlar uyguland›¤›nda BoNT
tedavisi genellikle klinik tabloda belirgin düzelme sa¤lar (5,6). 

Aksiyal distonilerde BoNT sonras› paretik yan etkiler çok 
nadirdir. Yüksek doz gerekti¤inden tek tük vakalarda sistemik
yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler birkaç gün sürer ve hastada
belirgin bir bozuklu¤a yol açmaz. BoNT tedavisi baflar›s›z olursa
di¤er distonilerde oldu¤u gibi ilk alternatif, ilaç tedavisidir. ‹lave
olarak fizyoterapi hastan›n semptomlar›n› azaltmaya yard›mc›
olur, sürekli intratekal baklofen uygulamas› bu hastalarda 
faydal›d›r, epidural spinal elektrostimülasyonun etkisi belirsizdir,
cerrahi son çare olarak düflünülmelidir (5,6).
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