
 

 

Leczenie schorzeń neurologicznych toksyną botulinową typu A 

 

Toksyna botulinowa typu A, potocznie zwana jest botoksem i w środowisku naturalnym 

wytwarzana jest przez bakterie.  

W medycynie jako lek jest stosowana od wielu lat. Używane dawki są bardzo małe i bezpieczne. 

Najczęściej kojarzona jest z medycyną estetyczną, gdzie jest powszechnie używana w celu 

redukcji zmarszczek. Po raz pierwszy toksynę botulinową zastosowano w leczeniu zeza w 

1976r. Obecnie jest stosowana w leczeniu wielu chorób w tym neurologicznych takich jak 

dystonia, spastyczność, migrena przewlekła, a także w urologii w zaburzeniach oddawania 

moczu, dermatologii w chorobach skóry i nadmiernej potliwości, medycynie estetycznej.  

Działanie toksyny botulinowej powoduje przede wszystkim poprawę jakości życia pacjentów 

i zadowolenie nie tylko ich samych, ale także rodzin i opiekunów.  

Pacjenci coraz częściej decydują się na leczenie toksyną botulinową ze względu na jej działanie 

powodujące zmniejszenie bolesnego napięcia i bólu mięśni, poprawę ruchomości kończyn, 

łatwiejsze wykonywanie ruchów, sprawniejsze chodzenie, większą samodzielność. To co 

odróżnia toksynę botulinową od innych leków to jej wybiórczość, czyli osłabienie jednego 

konkretnego mięśnia (lub kilku) powodującego chorobę a nie wszystkich mięśni w organizmie. 

Osiągamy to poprzez podawanie leku w iniekcjach w ściśle określone miejsca. Dzięki temu 

otrzymujemy optymalny efekt leczenia.    

 

W ośrodku rehabilitacji Constance Care toksyna botulinowa stosowana jest w leczeniu:  

• przykurczów i deformacji kończyn, w tym ręki zaciśniętej w pięść i stopy końsko-

szpotawej, spowodowanych spastycznością w wyniku przebytego udaru mózgu, urazu 

czaszkowo-mózgowego, stwardnienia rozsianego, mózgowego porażenia dziecięcego i 

innych chorób neurologicznych; 

• nieprawidłowego ułożenia kończyn (np. kurcz pisarski) i szyi (kręcz karku) 

spowodowanego dystonią idiopatyczną lub dystonią wtórną w przebiegu chorób 

neurologicznych albo przebytego urazu czaszkowo-mózgowego; 

• kurczu powiek, połowiczego kurczu twarzy, zespołu Meige’a, i innych 

nieprawidłowych, mimowolnych ruchów twarzy w przebiegu dystonii; 

• migreny przewlekłej; 



 

 

Mechanizm działania 

Toksyna botulinowa mówiąc najprościej rozluźnia mięśnie. Blokuje ona uwalnianie z 

zakończeń nerwowych specjalnej substancji, która przekazuje impulsy nerwowe do mięśni i 

powoduje ich skurcz. W wyniku działania toksyny botulinowej dochodzi do osłabienia mięśni. 

To przynosi ulgę w takich schorzeniach jak: spastyczność, dystonia zaburzenia oddawania 

moczu oraz zmniejsza głębokość zmarszczek i poprawia wygląd skóry. Inny mechanizm 

działania redukuje ból w migrenie przewlekłej i w neuralgii. Efekt ten utrzymuje się zwykle 

przez 3 miesiące.  

 

Przebieg zabiegu 

Leczenie toksyną botulinową jest bezpieczne. Lek podaje się domięśniowo w postaci 

zastrzyków (iniekcji) w bardzo małych objętościach (mniejszych niż 1 ml na jedno ukłucie) i 

cienką igłą, dlatego zabieg ten jest mniej bolesny niż klasyczny zastrzyk. Toksyna botulinowa 

może być wstrzyknięta bezpośrednio do wybranego mięśnia, który chcemy osłabić. W celu 

optymalizacji leczenia zabiegi wykonywane są pod kontrolą elektrofizjologiczną (EMG) lub 

ultrasonograficzną (USG). 

Przed wykonaniem iniekcji należy dokładnie umyć skórę i zdezynfekować miejsca, w które 

będzie podawany lek. Można odpowiednio wcześniej (około godzinę) w te miejsca wetrzeć 

specjalny preparat w kremie, który działa znieczulająco, lub przyłożyć kostki lodu. Zabieg 

zwykle trwa kilka do kilkunastu minut. W jeden mięsień zwykle wykonuje się od 1 do 4 wkłuć 

w zależności od nasilenia dolegliwości, wielkości mięśnia i ilości podawanego leku. W miejscu 

podania toksyny botulinowej może pojawić się ból, lecz zwykle jest on niewielki. Po iniekcji 

może również pojawić się zasinienie (wylew podskórny).  

 

Kwalifikacja do zabiegu 

Przed podaniem leku każdy pacjent musi zostać dokładnie zbadany. Ma to miejsce na pierwszej 

wizycie kwalifikującej do leczenia toksyną botulinową. Badanie przeprowadzane jest przez 

lekarza, który wspólnie z pacjentem ustala najlepszy dla niego sposób leczenia. Po badaniu 

lekarz określa, w które mięśnie i w jakiej dawce należy podać toksynę botulinową, aby uzyskać 

jak najlepszy efekt działania. Szczegółowa i szczera rozmowa z pacjentem oraz wspólne 

określenie realnych celów leczenia są podstawą sukcesu. 

 



 

Po zabiegu 

Po wykonaniu zabiegu pacjent powinien pozostać w ośrodku na obserwacji przez około pół 

godziny. W przypadku leczenia spastyczności i dystonii bardzo ważne jest również, aby 

bezpośrednio po iniekcjach wykonać ruchy bierne i odpowiednie ćwiczenia rozciągające 

mięśnie, w które podano lek. Zaleca się, aby odbyło się to pod okiem fizjoterapeuty. Dzięki 

takim działaniom lek zostanie lepiej rozprowadzony w mięśniach i uzyskamy lepszy efekt 

leczenia. 

 

Czas działania  

Toksyna botulinowa zaczyna działać już po 2-3 dniach od wykonania zabiegu, a pełny efekt 

leczniczy występuje zwykle po 2-3 tygodniach i utrzymuje się przez 3 miesiące. Jest to czas, w 

którym można uzyskać najlepsze efekty rehabilitacji.  

W związku z powyższym zaleca się aby każdy pacjent po leczeniu toksyną botulinową z 

powodu spastyczności lub dystonii po 2-3 tygodniach rozpoczął cykl rehabilitacji. 

Odpowiednie ćwiczenia i kolejność ich wykonywania powinny być dobrane indywidualnie dla 

każdego pacjenta. Zaleca się, aby rehabilitacja odbywała się pod okiem specjalnie 

przeszkolonego fizjoterapeuty. Taki kompleksowy sposób leczenia przynosi najlepsze efekty.  

Po 4-8 tygodniach powinna odbyć się wizyta kontrolna w celu podsumowania efektów leczenia, 

oceny czy nie wystąpiły działania niepożądane, ustalenia dalszego postępowania i ewentualnej 

korekty dawek leku. Zazwyczaj zabieg należy powtarzać co 3-4 miesiące. 

 

Działania niepożądane  

Działania niepożądane występują bardzo rzadko, są łagodne i przemijające. Najczęściej są to: 

ból w miejscu iniekcji, zaczerwienienia w miejscu iniekcji lub inne odczyny skórne, osłabienie 

siły mięśniowej, dwojenie obrazu, zaburzenia połykania, nudności i wymioty, bóle głowy. W 

takim przypadku należy pilnie skonsultować się z lekarzem.  

 

Preparaty toksyny botulinowej 

Na rynku dostępne są 3 główne preparaty toksyny botulinowej typu A: Botox, Xeomin oraz 

Dysport. Lek występuje w postaci proszku w fiolce, który przed podaniem rozcieńczany jest  

 

 

 



 

 

solą fizjologiczną. Musi być przechowywany w lodówce, w przeciwnym razie ulegnie 

zniszczeniu. 

 

Leczenie spastyczności toksyną botulinową 

Spastyczność powstaje w wyniku uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu 

i/lub rdzenia kręgowego. Związana jest z nieprawidłowym, nadmiernym napięciem mięśni 

powodującym ograniczenie ruchomości, nieprawidłowe ułożenie kończyny, ból, zależność od 

osób drugich. Spastyczność dotyczy najczęściej mięśni kończyn.  

W leczeniu spastyczności wykonuje się iniekcje preparatem toksyny botulinowej bezpośrednio 

w mięśnie, w których występuje wzmożone napięcie. Po zabiegu zaleca się rehabilitację 

ruchową w celu uzyskania lepszego efektu leczenia. Toksyna botulinowa powoduje osłabienie 

i rozluźnienie mięśni. W wyniku tego poprawia się ruchomość kończyny i jej funkcja np. 

chwytanie, wydłuża się długość kroku, zmniejsza się ból i dyskomfort. Pacjenci po leczeniu są 

bardziej samodzielni, sprawniej chodzą, łatwiej im utrzymać higienę. Często zgłaszanym i 

ważnym dla nich dobrym efektem leczenia jest poprawa jakości snu na skutek zmniejszenia 

bólu i spastycznych skurczów. 

 

Leczenie dystonii toksyną botulinową 

Dystonia jest schorzeniem neurologicznym, w którym dochodzi do występowania 

mimowolnych, czyli niechcianych i niekontrolowanych skurczów mięśni. Powodują one często 

skręcające ruchy poszczególnych części ciała, najczęściej kończyn, szyi i powiek. Często 

dochodzi do nieprawidłowego ułożenia palców ręki jak np. w kurczu pisarskim lub szyi w tzw. 

kręczu szyi. Choroba może obejmować kilka mięśni, a w ciężkich przypadkach nawet kilka 

grup mięśniowych. U każdego pacjenta może obejmować inne mięśnie (twarzy, kończyn, 

tułowia). Sposób leczenia toksyną botulinową musi być dobrany indywidualnie w zależności 

od nasilenia objawów i ilości objętych chorobą mięśni. Polega on na wykonaniu iniekcji 

preparatem toksyny botulinowej bezpośrednio w wybrane mięśnie. W wyniku działania 

toksyny botulinowej dochodzi do zmniejszenia ilości niekontrolowanych ruchów, osłabienia 

siły skurczu i złagodzenia bólu. Poprawia się jakość życia pacjenta. 

 

 

 



 

 

Leczenie migreny przewlekłej toksyną botulinową 

Migrena przewlekła jest chorobą neurologiczną, w której bóle głowy występują częściej niż 15 

dni w miesiącu. 

Leczenie migreny przewlekłej polega na wykonaniu serii wstrzyknięć preparatu toksyny 

botulinowej według ściśle określonego schematu w mięśnie głowy i szyi. Zabieg nie wymaga  

 

znieczulenia. Po zabiegu nie można wykonywać czynności wymagających wysiłku i 

pochylania głowy oraz powodujących rozgrzanie organizmu i przyspieszenie krążenia krwi. W 

wyniku działania toksyny botulinowej dochodzi do zmniejszenia wytwarzania w mózgu 

substancji, które powodują ból migrenowy. Efektem leczenia jest złagodzenie objawów 

choroby. Pacjenci leczeni toksyną botulinową zgłaszają wyraźną poprawę w postaci 

całkowitego ustąpienia lub istotnego zmniejszenia bólu głowy oraz zmniejszenia ilości dni w 

miesiącu, w których występuje ból głowy. Przez to poprawia się komfort ich życia, zwiększa 

wydajność pracy i codzienna aktywność.  

 


