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ÖZET
Fasiyalparalizi konjenital olabildiği gibi edinsel de olabilir.
Konjenital fasiyalparaliziler içerisinde en lokalize ve bilinen
anomali konjenital unilateral alt dudakparalizisidir. Herediter
geçiş özelliği olan bu anom ali sıklıkla diğer sistem ik
anomalilerle birlikte seyreder. Burada sol alt dudağında
asim etrisi olan konjenital bir fa siy a l p aralizi olgusu
sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Konjenital, fasiyal paralizi

SUM M ARY
Congenital Paralysis o f Ramus Marginalis: Case Report
Facial paralysis can be either acquired or developmental.
Congenital unilateral lower lip paralysis may be the best
known and localized type o f alifacial paralysis. The anomaly
has hereditary inheritance and it is commonly represented
with associated systemic anomalies. Here we present a case,
which has an asymmetric lower lip due to congenital paralysis
o f the facial nerve.
Key JVords: Congenital, facial paralysis

GİRİŞ
Ç ocuklarda görülen fasiyal sinir paralizileri
etiyolojilerine göre üç başlık altında kategorize edilebilir;
birinci grup embriogenezis sırasında oluşan gelişimsel
anomalilerin sonucu oluşan konjenital fasiyal sinir
paralizisidir ve bu başlık altında; konjenital unilateral
alt dudak paralizisi (congenital unilateral lower lip
paralysis: CULLP), Möbius sendromu, hemifasiyal
mikrosomi ve mikrotia gibi gelişimsel anomaliler
sayılabilir. İkinci grup, prenatal edinilmiş fasiyal sinir
paralizisi olup, bu grup anomaliler intrauterin hayatta
nörogenezisi etkileyen çevresel faktörlere sekonder
gelişen anom alilerdir. Son grupta ise travm a ve
enfeksiyon gibi nedenlere bağlı olarak gelişen postnatal
edinilmiş fasiyal paralizisidir'.
Konjenital unilateral alt dudak paralizisi (congenital
unilateral lower lip paralysis; CULLP), asimetrik ağlayan
yüzler sendromu (asymetric crying facies syndrome)
olarak da bilinir ve belki de fasiyal sinirin izole gelişimsel
anomalileri arasında en sık görülen anomalidir. Çocuğun
ağlam ası veya gülm esi sonucu parezik dudak
segm entinin deprese olm am ası ile kolayca tanı
konulabilen bu olgularda anomali sıklıkla alt dudağın
sol segmentindedir2. Herediter geçişi olduğu savunulan
bu anom ali otolojik ve kardiyovasküler sistem
anom alileri gibi sistem anom alileri ile b irlikte
seyredebilir Genel kanı; depresör anguli oris kasında
(DAOK) yetmezliğe neden olan fasiyal sinirin ramus

mandibularis dalındaki bir parezinin varlığı ve bunun
da beyin sapında konjenital olarak oluşan bir lezyondan
kaynaklandığıdır3. Ama depresör anguli oris kasındaki
bu yetmezliğin bir hipoplaziye sekonder mi olduğu ya
da ramus mandibularisteki pareziye sekonder gelişen bir
atrofı mi olduğu açıklanamamıştır. Burada sol alt dudak
segmentinde asimetri ile seyreden bir konjenital unilat
eral alt dudak paralizisi olgusu sunulmuştur.
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OLGU SUNUMU
8 yaşında bir kız çocuğu, gülme sırasında sol alt
dudağında oluşan asimetri şikayeti ile kliniğimize
getirilmiştir. Hastanın; annesinin tek çocuğu olduğu ve
miyadmda, komplikasyonsuz ve vajina] yol ile doğduğu
söylemniştir. Doğum sırasında forseps kullanılmadığı
belirtilmiştir. Aile; bebeğin doğumundan sonra ilk
dikkatlerini çeken şeyin, bebek ağlarken alt dudağında
oluşan asimetri olduğunu ama zamanla bu asimetrinin
azaldığını ifade etmiştir.
H astanın klinik m uayenesinde, istirahat
pozisyonunda yüzde bir asimetri olmadığı tespit edildi.
Hastadan gözlerini sıkıca kapatması ve sırıtması
istendiğinde ise alt dudak dışında tüm yüz kaslarının
normal olarak kasılabildiği ve herhangi bir asimetri
olmadığı görüldü. Sırıtma hareketi sırasında hastanın sağ
dudak kommisüründe sağa ve aşağıya bir hareket tespit
edilirken sol tarafta çok az bir hareket olduğu ve bu
tarafın deprese olmadığı görüldü (Şekil 1). Palpasyonda
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Şekil 1: Sırıtm a sırasında olgun un dudağında oluşan asim etri

sol alt dudak segmenti kontrlateral tarafa göre daha ince
olarak tespit edildi. Kardiyovasküler muayene başta
olmak üzere yapılan diğer sistemik muayene bulguları
normaldi.
Yapılan elektronoromyografıde; sağ fasial sinirin
stilomastoid foramen seviyesinde uyarılması ile aynı
taraf yüz kaslarından bipolar iğne elektrotları ile normal
aksiyon potansiyelleri kaydedildi. Sol fasial sinirin aynı
şekilde uyarılması ile DAOK dışındaki sol yüz yarısı
kaslardan normal cevaplar alındı. Sol DAOK cevabı ise
sinir uyarısından hem daha geç ortaya çıktı hem de oluşan
kontraksiyon fıbrilasyon şeklindeydi.
TARTIŞMA
Fasial sinir 2. brankial arktan köken alır ve
embriyolojik hayatın 9. haftasından itibaren fetiiste tespit
edilebilir 4 . Yine 2. brankial arktan köken alan yüzün
mimik kaslarının m otor siniridir ve bu yapıların
gelişimsel anomalileri sıklıkla birlikte seyrederler.
Fasiyal sinir paralizisi doğumda veya sonrasında
edinilmiş olabileceği gibi gelişimsel de olabilir. Gerçek
insidansı konusunda değişik raporlar vardır. Doğum
sonrasında görülme insidansım %0.23 olarak bildiren
raporların yanı sıra doğum travmasına sekonder oluşan
olguların insidansı da % 0.05 olarak sunulmuştur 3ı 5 .
Vajinal doğum ya da sezaryen sırasında kullanılan
forsepslerin fasiyal sinir travmasına neden olduğu
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savunulurken3, doğum sırasında uygulanan kontrolsüz
traksiyonun ve bebeğin yüzünün anne sakral
prominensine basmasının, intrakranial hemorajinin ve
batta neonataî dönemde geçirilen enfeksiyonların fasiyal
sinir paralizisine neden olabileceği rapor edilmiştir 5"7.
Belki de en iyi tanımlanmış ve en lokalize seyreden
konjenital fasiyal sinir paralizisi “asimetrik ağlayan
yüzler sendromu (asymmetric crying facies syndrome)”
olarak da bilinen konjenital unilateral alt dudak
paralizisidir (congenital unilateral lower lip paralysis:
CULLP). Otozomal dominant geçişi olduğu savunulan8
bu sendroma kardiyak anomaliler başta olmak üzere
iskelet, genitoüriner ve solunum sistemi anomalilerinin
eşlik ettiği rapor edilmiştir9.
Bu anomalide genellikle kabul edilen görüş;
depresör anguli oris kasında fonksiyon kaybı ile
sonuçlanan ve beyin sapı kökenli bir lezyon nedeniyle
ortaya çıkan fasiyal sinirin ramus manbibularis dalının
paralizidir 5>9. Fakat söz konusu kasın fonksiyon
kaybının; ramus mandibularisin paralizisine sekonder
gelişen fonksiyon kaybı ve atrofıye mi, yoksa konjenital
bir kas hipoplazisine bağlı olduğu tam olarak
açıklanam am ıştır. Yapılan elektronörom yografik
çalışmalarda sinir fonksiyonların tespiti uyardığı kastan
alman motor cevapla yapılmaktadn. Zaten hipoplazik
olan bir kasın motor siniri uyarıldığında kas atrofisinde
görülecek cevap alınmaktadır. Kas atrofısi ve hipoplazisi
arasındaki ayrım ancak sinir uyarımı sonrasında alman
cevaptaki gecikme ile ortaya konulabilir. Zayıf ve geç
bir kas cevabı sinir lezyonuna sekonder oluşan atrofıde
gözlenirken yine zayıf ama hızlı bir kas cevabı kas
hipoplazisine bağlanabilir. Buna rağmen fasiyal sinir ve
mimik kasların aynı brankial arktan gelişmeleri nedeniyle
fasiyal sinirde oluşacak gelişimsel bir anomalinin aynı
zamanda kas lezyonu ile birlikte seyredebileceği bir
gerçektir.
Her ne kadar olgumuzda olmasa da; bu konjenital
anom alinin diğer sistem anom alileri ile birlikte
olabileceği bilinmeli, yeni doğan' döneminde yüzde
asimetri ile seyreden olguların diğer sistemleri özellikle
hayatı tehdit edebilecek kardiyovasküler sistemleri
detaylı muayene edilmelidir.
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