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AABBSSTTRRAACCTT
Tremor is one of the most frequently encountered involuntary movement 
disorders in clinical practice. The causes of tremor are heterogeneous, there-
fore, a unique approach to the management of tremor is not available. Drug
management of tremor is sometimes effective, however, there are subtypes 
of tremor such as dystonic tremor, primary writing tremor, voice tremor 
and essential head tremor, which are unresponsive to oral medication. The
observation of marked amelioration of severity of tremor accompanying 
dystonia after botulinum toxin type A (BoNT) injection suggests that BoNT can
be an alternative treatment option for tremor. In this review, our aim was to
summarize the published literature on BoNT treatment for different subtypes of
tremor. (Archives of Neuropsychiatry 2010; 47 Supplement: 35-9)
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ÖÖZZEETT  
Tremor klinik pratikteki en yayg›n istemsiz hareket bozukluklar›ndan biridir.
Tremorun nedenleri heterojen oldu¤undan tremor yönetimi için tek, ortak bir
yaklafl›m bulunmamaktad›r. Tremorun ilaç tedavisi bazen etkili olsa da distonik
tremor, primer yazma tremoru, ses tremoru, esansiyel bafl tremoru gibi
tremorun  baz› alt tipleri oral ilaçlara yan›ts›zd›r. Distoniye eflik eden tremor
fliddetinin botulinum toksini A (BoNT) injeksiyonundan sonra belirgin olarak
azald›¤›na iliflkin gözlemler BoNT’nin tremorda alternatif bir tedavi olabilece¤ini
önermektedir. Bu gözden geçirme yaz›s›n›n amac› farkl› tremor tiplerinde BoNT
tedavisi hakk›ndaki literatürü özetlemektir. (Nöropsikiyatri Arflivi 2010; 47 Özel
Say›: 35-9)
Anahtar kelimeler: Tremor, botulinum toksin, tedavi

Girifl

Tremor en s›k görülen istemsiz hareketlerden biri olup, 
antagonist kaslar›n ard›l veya efl zamanl› kontraksiyonlar› 
sonucunda en az bir ifllevsel vücut bölgesinde ortaya ç›kan ritmik
sinüzoidal hareketlerdir (1,2).

Tremor yönetiminde do¤ru tan› esast›r. Hafif, günlük yaflam
aktivitelerini engellemeyen tremorda tedavi gereksizdir, hastan›n
bilgilendirilmesi ve altta yatan önemli bir hastal›¤›n›n olmad›¤›na
ikna edilmesi yeterlidir.  Tremor olgular›n›n ço¤unda ilaç tedavisi
temel tedavidir. Botulinum toksini (BoNT) injeksiyonu ve çeflitli
cerrahi yöntemler ilaç tedavisinden yararlanmayan olgular için
düflünülmelidir. Tremor tedavisinde BoNT enjeksiyonu kullanman›n
amac› kasta kimyasal denervasyon yaratarak nöronal aktivitenin
son ortak yolunu kesintiye u¤ratmak, tremor amplitüdünün 
azalmas›n› sa¤lamakt›r (3).

Botulinum toksini A distoni ve spastisite tedavisinde yayg›n
kullan›lmas›na  karfl›n tremor sa¤alt›m›nda BoNT uygulamas›na

iliflkin olgu serileri ve çal›flmalar oldukça az say›dad›r. Bu durum
BoNT’nin tremor tedavisinde henüz rutin bir uygulama olmad›¤›na
iflaret eder. Bu gözden geçirme yaz›s›nda tremor s›n›flamas› ve
bafll›ca tremor tiplerinin tedavilerine k›saca de¤indikten sonra 
literatürdeki çal›flmalar› özetleyerek tremor tedavisinde botulinum
toksini kullan›m› için baz› ipuçlar› oluflturmaya çal›flaca¤›z.

Tremor S›n›flamas›  ve Tedavisi

Tremorlar frekanslar›na veya ortaya ç›kt›klar› konuma göre
s›n›fland›r›l›r. Tremor Araflt›rma Grubu (TRIG) tremor fenomenolojisi
için afla¤›daki tan›mlamalar› önermektedir (1,2,3,4). 

‹stirahat tremoru, istemli hareket yapmayan ve yerçekimine
karfl› tamamen desteklenmifl vücut bölgesinde ortaya ç›kan
tremordur. Parkinson tremoru ve palatal tremor istirahat 
tremorunun bafll›ca örnekleridir. Holmes tremorunun da istirahat
bilefleni bulunmaktad›r. Esansiyel tremor fliddetli oldu¤unda 
istirahatte de devam etmektedir (3,4). 



Aksiyon tremoru kas›n istemli kontraksiyonu sonucunda
ortaya ç›kan tremordur. Postural, kinetik ve izometrik tremoru
kapsamaktad›r. Postural tremor istemli olarak yerçekimine karfl›
bir pozisyonun sürdürülmesi s›ras›nda belirmektedir. Kinetik
tremor istemli hareket s›ras›nda gözlenen tremordur. Basit kinetik
tremor hareketin tüm trasesi boyunca hemen hemen ayn› genlikte
iken, intansiyon tremorunda amplitüt hedefe yaklafl›ld›¤›nda 
belirgin olarak artar, serebellum veya ba¤lant›lar›n›n hasar›na
ba¤l›d›r. Kinetik tremor belli aktiviteler s›ras›nda geliflirse göreve
özgü kinetik tremor olarak adland›r›l›r. Esansiyel tremor, göreve

özgü tremorlar, distonik, serebellar, ilaçlar›n neden oldu¤u
tremorlar postür ve aksiyon s›ras›nda belirirler. Holmes tremorunun
kinetik bilefleni de vard›r ve hareket s›ras›nda istirahattekinden
daha fliddetli osilasyonlarla karakterlidir  (1,2,3).

‹zometrik tremor sert, sabit bir nesneye karfl› zorlu kas 
kontraksiyonunun sonucudur ve di¤er tremorlarla birlikte olabilir.
Ortostatik tremor ayakta sabit durufl s›ras›nda bacaklarda gözlenen
izometrik, postural tremordur (2,4). 

Tremorun etyolojik nedenlere göre s›n›flamas› Tablo 1’de
görülmektedir (2). Etyolojik nedenlerin bu denli çeflitli oluflu
tremor yönetiminde farkl› yaklafl›mlar› zorunlu k›lmaktad›r.
‹laçlar›n tetikledi¤i veya metabolik, toksik nedenlerden 
kaynaklanan tremorlar altta yatan nedenin tedavisiyle kontrol
edilirler. S›k rastlan›lan tremorlarda etkili ilaçlar Tablo 2'de yer
almaktad›r (2, 3).

Distonik tremor ve çene tremorunda oral preparatlar›n 
genellikle uygulanmad›¤›n›, yazma tremorunda beta-bloker 
etkisinin flüpheli oldu¤unu, serebellar ve Holmes tremorunun da
ilaçlara yan›t›n›n zay›f oldu¤unu göz önüne ald›¤›m›zda alternatif
tedavi yöntemlerinin gereklili¤i anlafl›l›r. 

Çeflitli Tremor Tiplerinde Botulinum Toksini Kullan›m›

Distonik Tremor 
Botulinum toksininin distoni ve hemifasiyal spazm tedavisindeki

etkinli¤i anlafl›ld›ktan  sonra, enjeksiyon yap›lan bölgede distoniye
efllik eden tremor amplütüdünün de azald›¤› dikkati çekmifltir.
Bunun üzerine 1991 y›l›nda  Jankovic ve ark. özürleyici tremoru
olan 51 hastada BoNT’nin tremora etkinli¤ini araflt›rmak üzere bir
pilot çal›flma planlad›lar. K›rk iki olguda boyun, 10 hastada el
tremoru vard›. Tremor nedenleri esansiyel, distonik, karma,
parkinsonyen, periferik kaynakl› ve orta beyin tremoru idi (5). Bu
çal›flmada hastalar 160 vizitte de¤erlendirilmifllerdir. Bafl tremoru
olanlarda ortalama 242±75 MU Botox® kullan›lm›flt›r.  Bafl› sa¤a-
sola osilasyonlar yapanlarda (hay›r-hay›r tremoru) her iki splenius
kapitis, öne arkaya sal›n›m› olanlarda (evet-evet tremoru) bir veya
iki sternokleidomastoid kasa enjeksiyon yap›lm›flt›r (5,6).

Elde tremoru olan hastalara önkolda bilek fleksör ve ekstensör
kaslar› hedef al›narak ortalama 95±38 MU Botox® enjekte 
edilmifltir. Distoninin efllik etti¤i durumlarda distonik kaslara daha
yüksek dozlarda olmak üzere toksin asimetrik da¤›t›lm›flt›r.
Tremora kat›l›m› olan ekstensör karpi radialis ve ekstensör karpi
ulnaris gibi bilek ekstensörlerine ve fleksör kaslar olan fleksör
karpi radialis ve ulnarise BoNT enjekte edilmifltir. Baz› hastalarda
biseps braki, triseps braki ve deltoid gibi proksimal kaslara da
toksin uygulamak gerekmifltir (5).

Bu aç›k etiketli çal›flmada 0-4 puanl›k iyileflme skalas›nda en
az 1 basamak düzelme olgular›n %67’sinde sa¤lanm›flt›r.
Tedavinin etkisi yaklafl›k 7 günde bafllamakta ve maksimum
iyileflme 10.5 hafta devam etmektedir. Bafl tremoru olgular›nda
üçüncü haftada ortaya ç›kan yan etki %40 olarak bildirilmifltir.
Disfaji %29, boyunda geçici güçsüzlük %10, lokal a¤r› %5
oran›nda bulunmufltur. El tremorunda BoNT enjeksiyonu sonras›
geçici fokal parezi %60 düzeyindedir. Hastalar taraf›ndan bu yan
etkiler engelleyici olarak kabul edilmemifltir (5, 6). 

Distoni ile birlikte olan tremorlarda i¤ne EMG’si k›lavuzlu¤unda
yap›lan enjeksiyonlar›n tedavi baflar›s› yüksektir (3).

Esansiyel El Tremoru
Esansiyel tremoru olan 25 olguda 50 MU Botox’un etkinli¤i

plasebo ile  karfl›laflt›r›lm›flt›r. Enjeksiyonlar el bile¤i ekstensör ve
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Tablo 1. Tremorun etyolojik s›n›flamas›

Herediter, dejeneratif ve 
idiyopatik hastal›klar 

Parkinson hastal›¤›
Wilson hastal›¤›
Frajil X sendromu
Esansiyel tremor
Göreve özgü tremorlar (yazma 
tremoru, golfcü tremoru)

Etyolojileri farkl› 
serebral hastal›klar

Multipl skleroz
Travma
Serebrovasküler hastal›klar
Metabolik hastal›klar
Hipertiroidizm
Hipokalsemi
Hipoglisemi
Karaci¤er yetmezli¤i
Vitamin B12 eksikli¤i

Periferik nöropatiler
Charcot-Marie-Tooth  hastal›¤›
Guillain-Barre sendromu
Kronik demyelinizan nöropatiler
Diabetik nöropati

Porfiri
Toksinler 

Civa
Kurflun
Alkol
Toluen
Arsenik
Siyanür

‹laçlar
Nöroleptikler 
Lityum
Teofilin
Valproat
Sitostatikler (vinkristin, sitosin 
arabinosid)
Siklosporin A

Di¤er
Anksiyete
Alkol çekilme sendromu
Kokain çekilmesi
Donma
Psikojen tremor

Tablo 2. Tremor tedavisinde kullan›lan oral preparatlar

Artm›fl fizyolojik tremor 

Esansiyel tremor

‹zole ses tremoru

Parkinson tremoru
•         ‹stirahat

•         Postural                                         

Distonik tremor

Primer yazma tremoru

Serebellar tremor

Holmes tremoru

Palatal tremor

Çene tremoru

Primer ortostatik tremor

Beta bloker, alkol

Beta bloker, pirimidon, topiramat,
gabapentin, alprozolam, klozapin

Propranolol, pirimidon

Levodopa, dopamin agonistleri,
antikolinerjik

Beta-bloker, klozapin

-

Propranolol ?

Klonazepam, triheksifenidil,
karbamazepin
Levodopa, antikolinerjik, klonazepam

Valproat, triheksifenidil, flunarizin,
sumatriptan

-

Gabapentin, klonazepam



fleksör kaslar›na uygulanm›flt›r. Yan›t al›namayan olgulara 
4 hafta sonra 100 MU BoNT uygulanm›flt›r. Bafllang›çta plasebo
uygulananlar›n %92’si, BoNT alanlar›n %8’i ikinci enjeksiyona
gereksinim duymufltur. Hasta ve hekim taraf›ndan tedaviye yan›t
BoNT grubunda plasebodan anlaml› farkl› bulunmufltur.
Akselerometre kay›tlar›nda BoNT tedavisi alanlarda plasebo
grubuna göre tremor amplitüdündeki düflüflün %57-68  fazla oldu¤u
saptanm›flt›r. Bu çal›flmada BoNT’nin tremor iyileflmesinde 
plasebodan üstün oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r.  Aktif ilaç alan
grupta en s›k gözlenen yan etki elde güçsüzlüktür (7).

Çok merkezli çift kör, rastgele, plasebo kontrollü bir baflka
çal›flmaya 133 tremor olgusu dahil edilmifltir. K›rk befl hastaya 
100 MU Botox®, 43 olguya 50 MU Botox® ve 45 hastaya da plasebo
uygulanm›flt›r. Botulinum toksinin her iki dozunda da 6, 12 ve
16’nc› haftalarda postural tremorun, 6’nc› haftada kinetik
tremorun iyileflti¤i saptanm›flt›r. Plasebo grubunda ise tremor 
fliddeti izlem süresince de¤iflmemifltir. Yumruk yapmada güçsüzlük
en s›k rapor edilen yan etkidir (8).

Trosch ve ark. Parkinson hastal›¤› ve esansiyel tremoru olan
hastalar›n el bile¤i fleksör ve ekstensör kaslar›na i¤ne EMG
k›lavuzlu¤unda Botox® uygulam›fllard›r. Ekstensör kaslara 
uygulanan toksin dozu daha düflük tutulmufltur. Enjeksiyon sonras›
hastalar orta derecede veya belirgin fonksiyonel iyileflme bildir-
mifllerdir. Akselerometrik olarak esansiyel tremor amplitüdündeki
azalman›n Parkinson tremorundan daha belirgin oldu¤u 
gözlenmiflse de ifllevselli¤e katk›s›n›n olmad›¤› öne sürülmüfltür.
Tremorun biseps, triseps gibi proksimal kaslara yay›ld›¤› 
durumlarda BoNT’nin daha az etkili oldu¤u gözlenmifltir (9). 

Çal›flmalar esansiyel el tremoru olgular›n›n baz›lar›n›n BoNT
injeksiyonundan yararland›klar›n› göstermektedir. Tremor, hastalar›n
%60’›nda iyileflmekte, eflde¤er oranda da elde güçsüzlük ortaya
ç›kmaktad›r. Ekstensör karpi radialis ve ulnaris enjeksiyonu 
s›ras›nda ilac›n ekstensör digitorum kommunis kaslar›na diffüzyonu
özellikle üçüncü parmakta ekstansiyon parezisi oluflturmaktad›r.
Tremorun tek kayna¤› ekstensör kaslar olmad›kça bu kaslar›n
uygulama d›fl› b›rak›labilece¤i düflünülmektedir. Doz ve enjeksiyon
yerlerinin her hastaya göre uyarlanmas› pareziyi azaltabilir ve
daha tatminkar sonuçlar elde edilebilir (3,9,10).

Esansiyel Bafl Tremoru
Esansiyel tremor olgular›n›n %30’unda baflta titreme olur. Bu

tremorun distonik tremordan ay›rt edilmesi gereklidir. Bafl
tremorunun oral ilaçlara yan›t› zay›f oldu¤undan BoNT tedavisi
denenmifltir. Botulinum toksini hastalar›n %50’sinde bafltaki
titremeyi azaltmaktad›r. Horizontal tremorun toksine yan›t› vertikal
tremordan daha iyidir (5).

Vertikal tremoru veya distoni bilefleni bulunmayan saf 
horizontal bafl tremoru olan 10 olguda plasebo kontrollu, çift-kör,
çapraz geçiflli bir çal›flma yap›lm›flt›r. Sternokleidomastoid
kaslara 40’ar MU, splenius kapitis kaslar›n›n her birine 60 MU
olmak üzere toplam 200 MU Botox® veya plasebo olarak serum
fizyolojik uygulanm›flt›r. Hastalar periyodik olarak muayene 
edilmifller, tremor fliddeti bazal de¤ere döndü¤ünde di¤er çal›flma
ilac› uygulanm›flt›r. Hasta ve hekim taraf›ndan yap›lan
de¤erlendirmelere ek olarak akselerometre ile tremorun niceli¤i
ölçülmüfltür. Klinik ve öznel de¤erlendirmelerde plasebo ve BoNT
uygulamas› aras›nda istatistiksel fark saptanmam›flt›r. Tremor
amplitüdü, her yar› siklusta kayd›r›m›, güç spektrumu plasebo ve
aktif tedavi gruplar›nda farkl›l›k göstermemifltir.  Öte yanda hekim
taraf›ndan BoNT uygulamalar›n›n %50’sinde orta veya önemli
derecede iyileflme kaydedilirken plasebo verildi¤inde iyileflme

oran› %10 bulunmufltur. Bu gözlem do¤rultusunda di¤er ilaçlardan
yarar görmeyen, özürleyici bafl tremorunun tedavisinde  BoNT
önerilmifltir (11).

Parkinson Hastal›¤› Tremoru
Parkinson hastal›¤› tremorunun BoNT ile sa¤alt›m›nda dene-

yimler azd›r. Çift-kör bir çal›flmada istirahat tremoru olan hastalar
100 U Botox® ve serum fizyolojik uygulanarak karfl›laflt›r›lm›flt›r.
BoNT ile akselometrik kay›tta %38.6, spiral çiziminde 1.25 ve 
istirahat tremorunda 1.5 puan iyileflme saptanm›flt›r. Etki 3 ay
kadar devam etmifltir. Parmak ekstansiyonunda ortalama %20
azalma olmas›na karfl›n, engellilik oluflturmam›flt›r. Öte yanda 
serum fizyolojik etki göstermemifltir. Bu gözlemler sonucunda
Parkinson hastal›¤› tremorunun tedavisinde BoNT’nin yararl› bir
tedavi oldu¤u ancak efllik eden kas güçsüzlü¤ünün s›n›rlay›c› bir
etmen oldu¤u bildirilmektedir (3).

Parkinson hastal›¤›nda klasik istirahat tremorunun yan› s›ra
istirahat konumundan yerçekimine karfl› postüral pozisyon
al›nd›¤›nda birkaç saniye sonra ortaya ç›kan yeniden beliren 
(re-emergent)  tremor da oldukça yayg›nd›r. Bu tip tremor bardak
veya gazete gibi nesneleri tutma s›ras›nda hastay› engeller ve 
istirahat tremorundan daha fazla s›k›nt› verir. Antiparkinson tedaviler
genellikle bu semptomlar› kontrol etmektedir, fakat yeterli
iyileflme sa¤lanamad›¤›nda BoNT ve derin beyin stimulasyonu
gibi tedavi seçenekleri akla gelmelidir. Esansiyel tremorun
Parkinson tremoruna göre BoNT’den daha fazla yarar gördü¤üne
iliflkin gözlemler bulunmaktad›r. Baz› Parkinson hastalar›nda
tremorun proksimal kaslara yay›l›m› ve pronasyon-supinasyon
bilefleni nedeniyle bilek ekstensör ve fleksörlerine ek olarak
biseps kas›na da enjeksiyon yap›lmas› gerekebilir (9,12). 

Primer Yazma Tremoru
Yazma tremoru olan 4 olguya EMG k›lavuzlu¤unda BoNT

enjeksiyonu yap›lm›flt›r. ‹ki olguda tremorun yaln›z yaz› yazarken,
di¤er ikisinde elin yazma konumuna getirilmesiyle de ortaya
ç›kt›¤› gözlenmifltir. Enjeksiyon olgulara göre de¤iflmek üzere 
fleksör karpi ulnaris, ekstensör karpi ulnaris, ekstensör karpi  radialis,
ekstensör digitorum kommunis ve abduktor polisis longus kaslar›na
10-12.5 MU Botox® dozunda uygulanm›flt›r. Hastalar enjeksiyondan
belirgin fayda gördüklerin bildirmifllerdir (13). 

Ses Tremoru
Ses tremoru, seste yaklafl›k 5 Hz frekans›nda düzenli titrek

kesilmelerdir. Baz› olgularda ses tremoru spazmodik disfoniye
efllik etmektedir. Ses tremoru ço¤unlukla esansiyel tremorun bir
bileflenidir ve el veya bafl tremoru ile birlikte olabilir. ‹zole vokal
kord tremoru oldukça seyrektir (14). 

Solunum ve fonasyonda kullan›lan kaslarda beliren tremoru
anlamak için vokal tremorlu hastalar elektromyografik olarak
incelenmifltir. Tremor %80’den fazla tiroaritenoid, daha düflük
oranda krikotiroid, posterior krikoaritenoid ve ekstrensek
laringeal kaslarda ortaya ç›kmaktad›r. Bu bulgular BoNT’nin
tiroaritenoid kasa uygulanmas› gerekti¤ini düflündürmektedir. 
Bu gözlemden hareketle 7 vokal tremor olgusunun tiroaritenoid
kaslar›na BoNT enjeksiyonu yap›lm›fl 6 vakada tremor
ampitüdünde anlaml› azalma saptanm›flt›r. EMG k›lavuzlu¤unda
tiroaritenoid kasa BoNT injeksiyonu uygulanan kekemelik, adduktor
tip spazmodik disfoni ve ses tremoru olgular› karfl›laflt›r›ld›¤›nda
maksimum etkinin distoni ve tremor olgular›nda 8-9 gün dolay›nda,
kekemelikte 4 günde belirdi¤i, etki süresinin kekemelikte yaklafl›k
60 gün oldu¤u spazmodik disfoni ve vokal tremor olgular›nda ise
daha uzun süre devam ederek 120-130 güne ulaflt›¤› bildirilmifltir.
Tedaviden hoflnut olan ve tekrarlanmas›n› isteyen hasta oran›
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kekemelikte %60 iken, spazmodik disfonide %88, ses tremoru 
olgular›nda %100’dür. Tiroaritenoid kaslar›n bilateral enjeksiyonunda
tek tarafl› uygulamaya oranla daha düflük dozda BoNT kullan›lmakta
ve nefes darl›¤› süreci daha k›sa olmaktad›r (14).

Botulinum toksin injeksiyonunun ses tremorunun tedavisinde
etkili bir yöntem oldu¤u kabul edilmektedir. Baz› olgularda disfaji
ve ses k›s›kl›¤› geliflmesine karfl›n yan etkiler 9-12 gün kadar
sürdü¤ü için hastalar taraf›ndan tolere edilmektedir. Hastalar
iyileflmenin 2.5-4 ay devam etti¤ini bildirmifllerdir. Jankovic ve
ark., ise BoNT’nin ses tremoruna spazmodik disfonideki kadar
etkili olmad›¤› görüflünü savunurlar (6,14). 

Kendall ve ark. spazmodik disfoni nedeniyle BoNT uygulanan
hastalardan tedavi yan›t› yetersiz olanlar› incelediklerinde vokal
tremorun da efllik etti¤ini gözlemlemifllerdir. Bu olgularda bilateral
tiroaritenoid kas enjeksiyonuna karfl›n aritenoid k›k›rdaklar›n orta
hatta do¤ru ritmik hareketlerinin  devam etti¤i görülmüfltür. Bu
k›k›rdaklar›n hareketi interaritenoid kaslar taraf›ndan sa¤land›¤›
için bu kaslara da 1.25 MU Botox® enjekte edilmifltir. Ses analiz-
leri tedavi sonras› ses dengesizli¤inin düzeldi¤ini ortaya
koymufltur. Ancak disfaji riski yüksek oldu¤undan bu yöntem izole
vokal tremor olgular›na önerilmemektedir (15).

Çene Tremoru
Paroksismal çene tremoru olan 27 yafl›ndaki bir kad›n 

hastan›n propranolol, pirimidon, klonazepam, triheksifenidil ve
karbamazepinden yarar görmemesi üzerine her bir masseter
kas›na 30 MU Botox® uygulanm›flt›r. Çene tremoru tedavinin
dördüncü gününde tamamen düzelmifltir. Hastan›n 22 ayl›k 

izleminde tekrarlayan enjeksiyonlar›n etkinli¤inin devam etti¤i
gözlenmifltir (16).

Schneider ve ark. Parkinson hastal›¤› ve çene tremoru olan üç
olguda masseter kaslar›na iki noktada 30-100 MU Dysport®
uygulam›fllard›r. Masseter ve digastrik kaslar›n tremora birlikte
kat›ld›klar› fakat sadece masseter kaslara BoNT uygulamas›n›n
çene tremorunu etkili bir flekilde iyilefltirdi¤i bildirilmektedir. 
Bu yöntem olas›l›kla masseter ve digastrik kaslar aras›ndaki 
osilatuvar devreyi keserek etkili olmaktad›r. Hastalar yutma
güçlü¤ü, a¤›z kurulu¤u gibi yan etkiler tan›mlamam›fllard›r.
Farenkse yak›n komflu olan digastrik kaslara toksin uygulanmamas›
disfajiden korunmay› sa¤lam›flt›r (17).

Palatal Tremor
Palatal tremor (PT) yumuflak dama¤›n ritmik silkinmeleri ile

karakterli ender bir hareket bozuklu¤udur. Palatal tremorun iki tipi
vard›r. Esansiyel PT’de yap›sal lezyon bulunmamaktad›r.
Semptomatik PT ise beyin sap› veya serebellar hastal›¤a ikincil
olarak geliflir, s›kl›kla Guillain-Mollaret üçgenindeki lezyondan
kaynaklan›r.  Esansiyel PT’de objektif tinnitus en belirgin özelliktir
ve sosyal s›k›nt› yarat›r. Antikonvülsan ve sedatifler baflta olmak
üzere çeflitli ilaçlar denenmifl, ancak semptomlarda kayda de¤er
iyileflme sa¤lanamam›flt›r (18,19,20).

Penney ve ark. palatal tremoru olan 10 hastadan 5’inde
yumuflak damakta maksiler ç›k›nt›n›n posteromedialine, tensor
veli palatini ve levator veli palatini kaslar›n›n insersiyon bölgesine
unilateral olarak Dysport® 5-15 MU uygulam›fllard›r. Olgular ilk
veya ikinci enjeksiyon sonras›nda tam iyileflme bildirmifllerdir (19). 
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Tablo 3. Tremorun botulinum toksini ile tedavisinde kas seçimi ve toksin dozlar›

Tan› Kas Önerilen doz aral›klar›
Botox® Dysport®

Bafl tremoru 
•         Horizontal SCM (bilateral) 20-50 80-200

SC (bilateral ) 50-100 200-400

•         Vertikal SCM (bilateral) 20-50 80-200
SS (bilateral) 15-30 60-120
SC (bilateral) 50-100 200-400

Distonik bafl tremoru SCM (rotasyonun kontrlaterali) 20-50 80-200
SC(ipsi-/bilateral) 50-100 200-400
TR (kontrlateral) 20-50 80-200

Esansiyel el tremoru FCR 15 60
FCU 15 60
ECR                                                                                                10 40
ECU 10 40

Ses tremoru Tiroaritenoid (unilateral)* 15-35
‹nteraritenoid 1.25

Çene tremoru Masseter (bilateral) 30 30-100

Palatal tremor Tensor veli palatini/ 12.5 20-60
Levator veli palatini (unilateral, bilateral)

ECR; ekstensör karpi radialis, ECU; ekstensör karpi ulnaris, FCR; fleksör  karpi radialis, FCU; fleksör karpi ulnaris, SC; splenius kapitis, SCM; sternokleidomastoid, 
SS; semispinalis kapitis, TR; trapezius
*Tiroaritenoid kas›n bilateral enjeksiyonunda 7.5-10 MU Botox® uygulan›r



Esansiyel palatal tremor her yafl grubunda ortaya ç›kabilir. On
hastadan oluflan bir hasta serisinde olgular›n üçü yafllar› 6-10
aras›nda de¤iflen çocuklard›.  Bu çal›flmada 3 eriflkin ve 2 çocuk
hastaya Dysport® 30 MU unilateral uygulanm›fl, eriflkinlerde etki
süresi ortalama 20 hafta iken, çocuklarda 2 y›l ve 4 y›l devam
eden remisyon gözlenmifltir. Esansiyel PT’un BoNT’ne yan›t›n›n
yafl gruplar›na göre de¤iflkenli¤i çocuklarda etyopatogenezin
farkl› olmas› veya serebral plastisiteden ötürü prognozun iyi
olmas› fleklinde aç›klanm›flt›r (20).

Botulinum toksini esansiyel PT tedavisinde ilk basamak tedavi
olarak önerilmektedir (19,20).

Tremor Tedavisinde Botulinum 
Toksin Kullan›m›na ‹liflkin Pratik Noktalar

Enjeksiyon yap›lacak kaslar tremorun örüntüsüne ve kas
aktivitesinin yo¤unlu¤una göre seçilmelidir. El tremorunda BoNT
uygulamas› için yaz›c› kramp›ndaki, bafl tremorunda servikal 
distonideki teknik ve kas seçimi temel al›nmal›d›r (21,22). Tablo 3
tremor tipine göre kas seçimini özetlemektedir. Görünür veya
palpe edilebilir hipertrofisi olan veya tremor aktivitesine kat›lan
kaslar seçilmelidir. ‹¤ne EMG’si her zaman gerekli de¤ildir.
Ancak;

1. Karmafl›k servikal distoni tremorla birlikte ise
2. Yaz›c› kramp›nda önkolda çeflitli kaslar tutuldu¤undan 
3. Enjeksiyon beklenen yarar› sa¤lamad›¤›nda 

hastay› yeniden de¤erlendirmek için
4. Tremora kat›lan derin kaslar› saptayabilmek için 
5. Obesite nedeniyle palpasyonla kas 

seçimi güvenilir   olmad›¤›nda 
EMG k›lavuzlu¤unda enjeksiyon yap›lmal›d›r  (3).

Boyun ve Önkol Kaslar›na Botulinum 
Toksin Uygulamas›n›n Yan Etkileri 

‹¤ne yerinde geçici a¤r› ve hassasiyet olabilir. Nadiren grip
benzeri semptomlar ve afl›r› duyarl›l›k semptomlar› ortaya ç›kar.
Boyun kaslar›n›n enjeksiyonu sonras›nda a¤›z kurulu¤u, disfoni ve
boyunda güçsüzlük hissi olabilir. Solunum zorlu¤u enderdir ve
mutlaka doktora dan›fl›lmal›d›r. Disfaji dozla iliflkilidir ve hastalar›n
%15-30’unda ortaya ç›kar. Botox® için 200 MU, Dysport®
500 MU, Neurobloc 10000 MU dozlar›n›n alt›nda disfaji beklenen

bir sorun de¤ildir. Sternokleidomastoid kas›n unilateral enjeksiy-
onlar›nda disfaji genellikle gözlenmez oysa bilateral SCM enjek-
siyonunda yutma güçlü¤ü riski artmaktad›r. Disfaji genellikle çok
fliddetli de¤ildir, diyette ayarlamalar yap›larak üstesinden gelinir  (3).

Önkol kaslar›n›n enjeksiyonunda lokalize parezi en s›k yan
etkidir. ‹lac› en düflük etkin dozda uygulamak ve do¤ru kas seçimi
ile bu yan etki azalt›labilir (3,7,9,10).

Kan›ta dayal› t›p verileri esansiyel el tremorunun tedavisinde
önkol kaslar›na BoNT enjeksiyonunun tremor amplitüdünü 
azaltmada büyük olas›l›kla etkin oldu¤unu göstermektedir. Yarar
BoNT enjeksiyonunun en s›k yan etkisi olan kas parezisi ile 
birlikte düflünülmelidir. Var olan bilgiler bafl ve ses tremoru
tedavisinde BoNT kullan›m›na karar vermek için yeterli de¤ildir (23). 

Botulinum toksini esansiyel el tremoru oral ilaçlara 
yan›t vermeyen hastalar›n tedavisinde bir seçenek olarak 
önerilmektedir (23). 

Esansiyel tremorun di¤er tedavi yöntemleri oral preparatlar ve
derin beyin stimulasyonudur. Botulinum toksinin etkinli¤i ile bu
tedavi yöntemlerini karfl›laflt›ran veri bulunmamaktad›r. Bilek
ekstensör kaslar›na uygulanan BoNT dozu azalt›larak veya bu
kaslar uygulama d›fl› b›rak›larak parmak ve el güçsüzlü¤ü 

komplikasyonu azalt›labilir. Bu yeni yöntemle ilgili kontrollü
çal›flma bulunmamaktad›r (23).
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