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ÖZET
Çok say›da kraniyal sinirleri tutabilen ve nadir görülen bir konjenital sendrom olan Möbius sendromu baﬂl›ca fasiyal ve abdusens sinirlerin bilateral veya unilateral paralizisi ile karakterizedir. Sendromun klinik belirtileri ço¤unlukla yenido¤an döneminde ortaya ç›kar.
Möbius sendromunun di¤er sistemlere ait anormalliklerle birlikteli¤i s›kt›r. Bunlar içerisinde kas iskelet sistemine ait anormallikler ön
planda olup ço¤unlukla tek tarafl›d›r. Burada bilateral pektoral kas hipoplazisinin eﬂlik etti¤i Möbius sendromlu genç eriﬂkin bir hasta
sunulmaktad›r.
Anahtar Kelimeler: Möbius sendromu, pektoral kas, genç eriﬂkin.

ABSTRACT
Moebius Syndrome Associated with Pectoral Muscle Hypoplasia: Case Report
Serkan K›rbaﬂ1, Özgür Arslan1, Batur Bahçe2, Osman Erdokur3, Mustafa Civelekler3,
Bülent Ertem4

1Clinic

Etimesgut Military Hospital,
of Neurology, 2Clinic of Radiology, 3Clinic of Ophthalmology, 4Clinic of Cardiology, Ankara, Turkey

Moebius syndrome, a rare congenital disorder of varying severity, involves multiple cranial nerves and is characterized predominantly
with bilateral or unilateral paralysis of the facial and abducens nerves. Clinical signs and symptoms of the syndrome usually appear
during the newborn period. Moebius syndrome is frequently associated with abnormalities of other systems. Of these, abnormalities of the musculoskeletal system predominate and they are usually unilateral. The current report presents a young male with Moebius syndrome, which was associated with bilateral pectoralis muscle hypoplasia.
Key Words: Mobius syndrome, pectoralis muscle, adolescent.
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G‹R‹ﬁ
Möbius sendromu nadir görülen, etyopatogenezi tam
olarak bilinmeyen, ço¤unlukla alt›nc› ve yedinci kraniyal sinirlerin bilateral bazen de unilateral tutuldu¤u konjenital
bir bozukluktur (1). Sendrom di¤er kraniyal sinir tutulumlar›yla birlikte görülebilece¤i gibi kas-iskelet sistemi anomalileri, kardiyak anomaliler, okülo-motor sistem anomalileri, endokrin bozukluklar, orofasiyal veya kraniyofasiyal
anomaliler, iç organ hipoplazileri, iﬂitme kayb› ve mental
disfonksiyonla da birlikte görülebilmektedir (2-12). Kas-iskelet sistemi anomalileri aras›nda en s›k bildirilenler; unilateral pektoral kas agenezileri veya hipoplazileri, sindaktilizm, pes ekinovarus ve pektus ekskavatustur (3,4).
Bu yaz›da nöroloji poliklini¤ine konuﬂma ve gülmede
zorluk, sürekli göz yaﬂarmas› ve baz› sportif faaliyetlerde
çabuk yorulma ﬂikayetiyle müracaat eden ve yap›lan tetkikler sonras›nda bilateral pektoral kas hipoplazisinin eﬂlik
etti¤i Möbius sendromu tan›s› konulan genç eriﬂkin bir erkek hasta sunulmaktad›r.
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yonda a¤›z hafif aç›k duruyordu ve bilateral periferik tipte fasiyal paralizisi mevcuttu (Resim 2). Özellikle konuﬂurken zaman zaman sa¤ a¤›z kenar›nda belirgin sinkineziler izlenmekteydi. Gülerken dudaklar›n› yeterince büzemedi¤i görüldü (Resim 3). Di¤er kraniyal sinir muayene bulgular› normal
s›n›rlardayd›. Tüm ekstremitelerde kas gücü kuvveti tam, derin tendon refleksleri normoaktifti ve patolojik refleks tespit
edilmedi. Serebellar ve duyu muayenesi normaldi. Hastan›n
rutin kan, biyokimya ve hormonal tetkikleri ile birlikte beyin
manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) normal s›n›rlardayd›. Fasiyal sinire yönelik olarak yap›lan elektrofizyolojik incelemelerden blink refleks çal›ﬂmas›nda bilateral R1 ve R2 yan›tlar› elde edilemedi. ‹¤ne EMG’de sinirin orbikülaris oküli
ve frontal kasa giden dal›nda total, orbikülaris oris kas›na giden dal›nda ise totale yak›n a¤›r aksonal dejenerasyonla
uyumlu bulgular elde edildi. Tüm bu bulgular klinik ile birleﬂtirilince Möbius sendromu tan›s› konuldu. Beraberinde görülebilecek di¤er anormalliklerin tesbitine yönelik olarak yap›lan incelemelerden toraks tomografisinde bilateral pektoral
kaslarda hipoplaziye rastlan›ld› (Resim 4). Bunun üzerine tekrarlanan fizik muayenesinde görüntüleme ile uyumlu olarak
az geliﬂmiﬂ pektoral kaslar ve bununla iliﬂkili olarak hafif yük-

Daha önce bilinen herhangi bir hastal›k veya geçirilmiﬂ
operasyon hikayesi olmayan 20 yaﬂ›ndaki erkek hasta konuﬂma ve gülmede zorluk, zaman zaman g›dalar›n a¤›zda birikmesi ve salya akmas›, gözlerin tam olarak kapat›lamamas›na
ba¤l› olarak göz yaﬂarmas› ve gözlerde k›zar›kl›k ﬂikayetleriyle nöroloji poliklini¤ine müracaat etti. ﬁikayetlerinin ergenlik
dönemine yaklaﬂt›kça belirgin fark edildi¤i ve hatta arkadaﬂlar› taraf›ndan alay konusu yap›ld›¤› ve bu durumun kendisini ruhsal yönden olumsuz etkiledi¤i ö¤renildi. Annesiyle yap›lan görüﬂmede prenatal, natal ve postnatal dönemlere ait
herhangi bir özellik yoktu. Çocu¤unun motor ve mental geliﬂimi de normaldi. Nörolojik muayenede bilinci aç›k, koopere ve oryante idi. Anlams›z yüz ifadesi bulunmakta idi (Resim
1). Pupiller izokorikti, direkt ve indirekt ›ﬂ›k reaksiyonu mevcuttu. Bilateral hafif d›ﬂa bak›ﬂ k›s›tl›l›¤› vard›. Primer pozisResim 2. Göz kapaklar›n› tam olarak kapatamad›¤› görülmektedir.

Resim 1. Hastan›n ifadesiz yüz görünümü.
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Resim 3. Dudaklar›n› yeterince büzemedi¤i görülmektedir.
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f›ndan tan›mlanm›ﬂt›r. Ortalama 1/50.000 do¤umda görülmektedir (1). Sendromun alt›nda yatan patolojik süreç tam
olarak anlaﬂ›lmam›ﬂ olsa da patolojik de¤iﬂikliklere göre,
dört grupta s›n›fland›r›lmaktad›r. Grup 1, basitçe kraniyal sinir çekirde¤inin atrofisi veya hipoplazisi ile karakterize olup
muhtemelen embriyonik kötü geliﬂim sonucudur. Grup 2,
kraniyal sinirlerin periferik bölümündeki primer lezyonlarla
iliﬂkilidir. Grup 3 beyin sap› çekirdeklerindeki primer nekrozdan kaynaklanmaktad›r. Grup 4 ise santral sinir sistemi veya kraniyal sinirlerde lezyon olmadan primer miyopati özelliklerini gösteren grup ﬂeklindedir. Bir bütün olarak düﬂünüldü¤ünde beyin sap›n›n kompleks bölgesel geliﬂim bozuklu¤u patogenezde temel oluﬂturmaktad›r (1-3).
Resim 4. Bilateral pektoral kas hipoplazisinin görüldü¤ü toraks
tomografisi.

sek omuz izlendi (Resim 5). Barfiks ve mekik çekerken yoruldu¤u görüldü. Hastan›n kardiyolojik muayenesi ve ekokardiyografik incelemesi normaldi. Yap›lan göz konsültasyonunda göz tansiyonu, görme keskinli¤i ve göz yaﬂ› kanallar› normaldi. Fasiyal paraliziye sekonder epifora ve konjunktivit tespit edilerek antibiyotikli damla ve suni gözyaﬂ› önerildi. Plastik ve rekonstrüksiyon cerrahisi klini¤ince de¤erlendirilen
hastan›n mevcut klinik durumunun günlük yaﬂam›n› olumsuz etkilememesi nedeniyle ﬂimdilik operasyon düﬂünülmedi. Hastan›n depresif ruh hali nedeniyle sertralin 50 mg/gün
baﬂlan›larak fizik tedavi ve rehabilitasyon klini¤ine yönlendirilip takibe al›nd›.
TARTIﬁMA
Möbius sendromu (konjenital fasiyal dipleji, nükleer
agenezi, konjenital nükleer hipoplazi, konjenital okülofasiyal paralizi, konjenital abdusens-fasiyal paralizi) ilk kez 1880
y›l›nda Von Greave ve 1888 y›l›nda Paul Julius Mobius tara-

Resim 5. Bilateral pektoral kas hipoplazisi ve hafif yüksek omuz
görülmektedir (Hasta, görüntülerinin ve klinik bilgilerinin kullan›lmas› konusunda bilgilendirildi. Hastadan “Bilgilendirilmiﬂ olur”
al›nm›ﬂt›r).

Turk Norol Derg 2010;16:215-218

Möbius sendromunun genetik incelemelerinde en fazla 13q12-q13 bant bölgesi (özellikle de FGF9, GSH1 ve
CDX2’deki mikrodelesyonlar) sorumlu tutulmuﬂtur (5).
Klinik belirtiler ço¤unlukla yenido¤an döneminde ortaya ç›ksa da bizim hastam›zda oldu¤u gibi fasiyal paralizinin tam olmad›¤› durumlarda çocuklu¤un geç dönemlerine kadar fark edilmeyebilir (1). Yenido¤an döneminde çocuklar emme güçlü¤ü çekerler ve a¤lad›klar› zaman yüzlerinde a¤lama ifadesi görülmez. Daha ileriki yaﬂlarda ise fasiyal paralizi nedeniyle ifadesiz yüz görünümü ve abdusens sinir tutulumuyla d›ﬂa bak›ﬂ felci ilk göze çarpan bulgulard›r. Bunun d›ﬂ›nda konuﬂma-gülme bozuklu¤u, zaman zaman g›dalar›n a¤›zda birikmesi ve salya akmas›, ﬂaﬂ›l›k, gözlerin tam olarak kapat›lamamas›na ba¤l› olarak
epifora ya da konjunktivit, bazen de tüm bu ﬂikayetlerin
yol açt›¤› duygudurum bozukluklar› tarz›nda ﬂikayetlerle
hekime müracaat ederler. Bizim hastam›zda da klinik belirtiler ergenlik ça¤›nda fark edilmiﬂ ve 20 yaﬂ civar›nda konuﬂma ve gülmede güçlük, konjunktivit ve depresif ruh
haliyle poliklini¤imize müracaat etmiﬂtir.
Möbius sendromuna genellikle di¤er sistemlere ait
anormallikler eﬂlik etmektedir (5-11). Hatta di¤er sistemik
belirtilerin klinik olarak gözlenmesinden yola ç›k›larak sendromun tan›s› sonradan konulabilmektedir. Bunlar içerisinde
kas-iskelet sistemi anormallikleri önde gelmektedir (1,3).
Bu anormallikler tek tek bulunabildi¤i gibi beraber de bulunabilmektedir. Nitekim unilateral pektoral kaslarda agenezi, sindaktili, barﬂidaktili hipoplazik el veya omuzun birlikte
bulunmas› Poland-Moebius sendromu olarak bilinmektedir
(3,4). Di¤er iskelet sistemi anormallikleri içerisinde talipes
ekinovarus, pektus ekskavatus, Klippel-Feil sendromu yer
almaktad›r (7,8). Bizim hastam›zda farkl› olarak bilateral
pektoral kas hipoplazisi ve ona sekonder hafif yüksek
omuz vard›, barfiks ve mekik çekmekte zorlan›yordu. Kardiyak anomaliler içerisinde en s›k atriyal septal defekt ve hipoplazik sol ventrikül oküler anomaliler içerisinde punktal
ve lakrimal kanal agenezileri kraniyofasiyal anomaliler aras›nda ise oromandibular hipoplazi, hipertelörizm, bilateral
veya unilateral vokal kord paralizileri, makro veya mikrosefali, pontoserebeller atrofi bildirilmiﬂtir (9-12).
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Möbius sendromlu çocuklarda veya ergenlerde yap›lan
çal›ﬂmalarda anksiyete, depresyon, yaﬂam kalitesinde düﬂme ve sosyal aktivitede azalma, davran›ﬂ bozukluklar› hatta otizm gibi psikososyal sorunlar›n s›k görüldü¤ü, dolay›s›yla hastalara ve ailelerine erken dönemde verilecek psikolojik deste¤in önemli oldu¤u belirtilmektedir (13,14). Bizim hastam›zda da içe kapanma, sosyal çevreden uzak
durma ve depresif ruh hali vard›. Antidepresan tedavi baﬂlan›larak ailesiyle birlikte psikiyatriye yönlendirildi.
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