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Çocuklarda ve
eriflkinlerde konjenital

musküler tortikollis
için botulinum toksin

injeksiyonu

Abigail Collins, MD ve Joseph Jankovic, MD

Konjenital musküler tortikollis infantil dönemin bafl tilti ve
s›n›rl› boyun hareketi menzili ile prezente olan nispeten
s›k bir muskuloskeletal durumudur.1 Prevalans› %0.3 ile
%2.0 aras›nda de¤iflmektedir.2 E¤er yetersiz tedavi edilirse
servikal kaslar fibroze olarak bafl hareketinin progresif s›-
n›rl›l›¤› ve kranyofasyal asimetri, kompansatuar skolyoz,
plagisefali ve yaflla beraber kötüleflen ipsilateral omuz ele-
vasyonuna neden olur. Biz burada konjenital musküler
tortikollis ile prezente olan pediatrik ve eriflkin hastalar-
dan oluflan bir seriyi gözden geçirmekteyiz.

Metodlar. Konjenital musküler tortikollisi olan ard›fl›k tüm hastalar›n
medikal kay›tlar›n› derledik. Saptananlar›n onundan sekizi flu diagnostik
kriterleri karfl›lad›: yaflam›n ilk bir y›l› içinde fark edilen boyun hareket
s›n›rl›l›¤›n›n efllik etti¤i anormal bafl postürü. ‹ki hasta yetersiz klinik ve-
riler nedeniyle d›flland›. Hastalar›n prezentasyonda al›nan video kay›tlar›
de¤erlendirildi ve tarif edici olgular seçildi. Video için izinler Baylor T›p
Fakültesi Kurumsal De¤erlendirme Kurulu taraf›ndan onaylanan bilgi-
lendirilmifl onam formunun hastalara veya ebeveynlerine imzalat›lmas›
ile al›nd›.

Sonuçlar. Konjenital musküler tortikollisi olan 10 hasta 1981
ve 2005 y›llar› aras›nda Baylor T›p Fakültesi, Houston, Teksas’ta-
ki Hareket Bozukluklar› Klini¤i’nde distoni de¤erlendirmesi için
baflvuran 1644 pediatrik ve eriflkin hastan›n %0.6’s›n› temsil et-
mektedir. Tortikollis varl›¤› do¤umdan 3 ayl›¤a kadar fark edil-
miflti, hasta yafl› prezentasyonda 6 ay ve 41 yafl aras›nda de¤ifl-
mekteydi (tablo1). Prezentasyon semptomlar› aras›nda a¤r› ile

beraber veya olmaks›z›n bafl tilti, musküler hipertrofi ve boyun
kaslar›nda gerginlik yer al›yordu. Üç hasta tedrici progresif sert-
lik ve a¤r› tarif ediyordu ve iki hasta progresif omuz elevasyonu
tarif ediyordu. ‹lk de¤erlendirme zaman›nda, baz› hastalar önce-
den fizik tedavi (FT) ve oral medikasyonlar gibi tedaviler alm›flt›
ama sadece birine botulinum toksini injeksiyonu uygulanm›flt›
ve kötü yan›t vermiflti (tablo 1).

‹lk muayene tüm hastalarda azalm›fl boyun hareketi menzili
ile bafl tilti göstermekteydi (tablo 2) (www.neurology.org  adre-
sindeki Neurology internet sitesindeki video segmentleri 1 ve 2).
Tüm olgularda SKM (sternokleidomastoid) k›salmas› ve geril-
mesi vard› ve buna sekiz hastadan alt›s›nda kal›n bant formasy-
sonu efllik ediyordu. Ek bulgular aras›nda kontrlateral SKM, ip-
silateral trapez veya skalen kaslarda hipertrofi ve omuz elevasyo-
nu yer al›yordu. Olgu 8 haricinde tüm olgular›n ›l›ml› veya ciddi
düzeyde subjektif kranyofasyal asimetrisi vard›. hastalar›n hiç bi-
rinde servikal distonide s›k görülen bafl tremoru yoktu.

Sekiz hastadan yedisinde etkilenen kaslara botulinum toksin
A (BTX) injeksiyonu yap›ld›. iki hastada (olgu 1 ve 2) hareket
serbestisinde (range of motion, ROM) orta derecede iyileflme
görülürken, dördünde a¤r› veya ROM’da de¤ifliklik olmaks›z›n
zay›f yan›t al›nd›. Olgu 8, 3 aydan itibaren FT almaya bafllad› ve
konjenital musküler tortikolliste BTX dahil olmak üzere baflka
tedaviye gereksinim olmadan tam rezolüsyon elde edildi.

Tart›flma. Bu bildiri BTX gibi cerrahi olmayan tedavilerin
geç çocukluk ve eriflkinlikte prezente olan konjenital mus-
küler tortikollis üzerine etkilerini çal›flmada ilktir. Her ne
kadar baz› olgularda orta dereceli faydalan›m sa¤lanabilse
de sonuçlar›m›z konjenital musküler tortikollisin kompli-
kasyonlar›n› önlemede FT veya BTX ile erken tedavinin
önemini vurgulamaktad›r.

Konjenital ve eriflkin bafllang›çl› tortikollis nedenlerini
ay›rt etmek önemlidir, çünkü tedaviler ve sonuçlan›m bü-
yük farkl›l›klar göstermektedir. ‹nfantil dönemden itibaren
bafl tilti öyküsü ve tremor yoklu¤u bir yana, konjenital
musküler tortikolliste belirgin olan, ancak servikal distoni-
de görülmeyen özellikler aras›nda bafl tilti ve anormal bo-
yun postürünün süreklili¤i, duysal hileler (“sensory trick”)
ile iyileflmenin yoklu¤u ve kranyofasyal asimetri yer al›r.

Özet—Konjenital musküler tortikollis geç çocukluk ça¤›nda veya erikinlikte servi-
kal kontraktürler, hareket menzilinde s›n›r›l›l›k, a¤r› ve musküler hipertrofi ile pre-
zente olabilir. Sekiz pediatrik ve eriflkin konjenital musküler tortikollis hastas›ndan
yedisine botulinum toksin A injeksiyonu yap›lm›flt›. Sadece iki hasta hareket menzi-
linde iyileflmenin görüldü¤ü belirgin fayda gördü. Musküler tortikollisin erken tan›
ve tedavisi sonradan geliflen kontraktürler ve di¤er komplikasyonlar› önlemek için
son derece önemlidir.
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Bu makale ile ilgili ek materyal Neurology web sitesinden bulunabilir. Bu maka-
le için ba¤lant›y› bulmak için www.neurology.org adresine gidiniz ve 26 Eylül sa-
y›s› için içindekiler listesini aç›n›z.
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Musküler hipertrofi her iki durumda da görülür. Servikal
distoni çocukluk ça¤›nda nadirdir3 ve tipik olarak yaflam›n
ilk y›l› içinde epizodik paroksizmal tortikollis ile prezente
olur.4 Aromatik aminoasid dekarboksilaz eksikli¤i gibi ka-
l›t›msal metabolizma bozukluklar› infantlarda dalgalanan
anormal boyun (gövde ve ekstremite) postürlerine neden

olabilir.5 Di¤er nedenler aras›nda yumuflak doku kitleleri
ve servikal kaslar›n infeksiyonlar›,6 do¤um travmas›, intra-
uterin malpozisyon, infeksiyon ve tortikollise yol açan kas
hasar›na neden olan venöz oklüzyon2 yer al›r.

Çeflitli çal›flmalar tedavisiz konjenital musküler tortikol-
lis ile iliflkili komplikasyonlar›n evde uygulanan germe
program›, FT ve BTX injeksiyonlar› gibi tedavilerin erken
bafllanmas› ile önlenebilece¤ini  ve cerrahiden kaç›n›labi-
lece¤ini göstermifltir.2,7-9 Bir yafl›ndan önce görülen hasta-
lar›n yaklafl›k %95’i sadece FT ile konjenital musküler tor-
tikollislerinde rezolüsyon göstereceklerdir.8 Bu tedavilere
kötü yan›ta iflaret eden faktörler aras›nda medikal yard›m
almada gecikme (yafl > 1 ay) ve s›n›rl› ROM (<15 °).7,8

Servikal distoni tedavisinde BTX uygulamas›n›n erken
sunulmas› kontraktürleri engelleyerek bu fokal distoni
formunun do¤al seyrini belirgin flekilde iyilefltirmifltir. Bu
nedenle BTX injeksiyonlar› ilk üç ay içinde FT uygulama-
s›na yan›t vermeyen infantlarda ek tedavi olarak önerilmifl-
tir.10 Yay›nlanm›fl bildiriler ve kendi tecrübemize dayana-
rak, yo¤un FT uygulamas›na yan›t vermeyen konjenital
musküler tortikollis hastalar›n›n a¤r› ve kas spazm›n›n
azalt›lmas›, kas fibrozu ve kontraktürünün önlenmesi ve
uzun dönem sonuçlan›m› iyilefltirmek amac›yla etkilenen
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Tablo 1 Konjenital musküler tortikollis ile prezente olan hastaların klinik özellikleri

Hasta

1

2

3

4

5

6

7

8

Forseps ve uzamış
    neonatal seyir

Komplikasyonsuz

Komplikasyonsuz

Distonik ve ataktik statik
    ensefalopati

Ağrıda orta derece azalma
    ve ROM’da ılımlı artış

Ağrıda orta derece azalma
    ve ROM’da ılımlı artış

Friedreich ataksisi, ılımlı
    Tourette sendromu

Doğumdan beri

Doğumdan beri

Doğumdan beri

Doğumdan beri

Doğumdan beri

Makat doğumu

Forseps

Makat doğumu

Oligohidroamnioz

Komplikasyonsuz evde
    doğum

3 ay

4 ay

2 ay

Baş tilti

Baş tilti

Baş tilti

Baş tilti, SMT

Baş tilti, çekilme

Baş tilti, ağrı,
    çekilme

Botulinum toksini
    injeksiyonu

Baş tilti, ağrı,
    çekilme

Baş tilti, ağrı,
    çekilme

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Psikojenik tremor

Uyku paralizisi, OKBBaklofen

PT, cerrahi

PT

PT

Belirlenmemiş

Belirlenmemiş

Belirlenmemiş

Kötü

Hemen hemen tam
     çözünürlükte

Ağrıda ılımlı azalma

Doğum öyküsü
Tortikollisin

Fark edildiği yaş
Prezentasyon

semptomu
Önceki

tedaviler Yanıt
Diğer

durumlar

Tablo 2 Konjenital muskuler tortikollisli hastalarda bulgular

OrtaknuknUknuLy141

2 12 y L Orta 15 ° R SCM, trap, scal L, 1 cm Orta

Ortamc1,LlacsRknuLy733

Ortamc3,RpartRknuRy824

5 39 y R İleri İlerimc1,RlacsR°51

6 18 y L Orta Ortamc1,LpartL°51

IlımlıYoklacsRknuR87

8 6 ay R Ilımlı YokYokYok°5

Hasta Yaş

ay

Yön

Orta

Orta
Orta

Orta

Fleksiyon
Defisiti tarafı

Kas
hipertrofisi

Omuz
elevasyonu

Fasyal
asimetri

Tablo 3 Konjenital muskuler tortikollisin botulinum toksini
tedavisi

Hasta SCM Trapezius Skalen Splenius Yanıt

Kötü

Kötü

Kötü

1 50 30 30 30 20 30 Orta derecede
              artmış ROM

2 50 50 25 Orta derecede
                            artmış ROM

0013

050010014

5 50 75 50 75 Kötü

0516

Belirsiz527

NA = uygulanabilir de¤il; ROM = hareket menzili; FT = Fizik tedavi; OKB = obsesif kompulsif bozukluk; GERD = gastroözofageal reflü hastal›¤›;
SMT = sternokleidomastoid kas tümörü

unk = bilinmiyor; SCM = sternokleidomastoid kas; scal = skalen kas; trap = trapezius kas›.

Olgu 1 için R + L fleklinde listelendi¤i gibi bilateral injeksiyon yap›lm›fl-
t›r, Olgu 2-7 için ise unilateral injeksiyon yap›lm›flt›r.

ROM =  hareket menzili
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kaslara BTX injeksiyonu için aday olarak düflünülmelerini
öneriyoruz.
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