
Magazyn Lekarza Okulisty 2 (6) 2012

90

Słowa kluczowe
Kurcz powiek, połowiczy kurcz twarzy, zez, oftalmopa-
tia tarczycowa, zespół Sjögrena, nadmierne łzawienie.

Streszczenie 
Toksyna botulinowa jest neurotoksyną, która zapo-

biega uwalnianiu acetylocholiny w zakończeniach ner-
wowo-mięśniowych, doprowadzając do porażenia mię- 
śni. Efekt leczenia jest nietrwały. Zwykle utrzymuje  
się w zakresie od 1,5 do 3 miesięcy, w zależności od  
indywidualnych cech pacjenta i dawki leku. Jej zasto- 
sowanie w okulistyce jest powszechne i obejmuje  
szeroki zakres powiązanych ze sobą zaburzeń. Iniek- 
cji toksyny botulinowej używa się w przypadkach ze- 
za, w których wskazane jest osłabienie mięśni. Jest  
najbardziej użyteczna w leczeniu zeza porażennego,  
zezów wieku dziecięcego oraz zezów będących nas- 
tępstwem przebytych zabiegów oczu.

Ostatnio dowiedziono, że iniekcje toksyny botu- 
linowej mają działanie przeciwbólowe. Są skuteczne  
w przeciwdziałaniu migrenowym i napięciowym bó- 
lom głowy. Iniekcje leku do gruczołu łzowego są sku- 
tecznym leczeniem nadmiernego łzawienia w przebie- 
gu niedrożności dróg łzowych oraz nadmiernego łza-
wienia podczas jedzenia, tzw. „krokodylich łez”. Tok- 
syna botulinowa znajduje także zastosowanie w lecze- 
niu objawów suchego oka w zespole Sjögrena. Poje-
dyncza przezskórna iniekcja toksyny botulinowej jest 
bezpieczna i efektywna w leczeniu retrakcji powiek  
w oftalmopatii tarczycowej. Toksyna botulinowa wciąż 
pozostaje leczeniem pierwszego rzutu w kurczu po- 
wiek, a także leczeniem z wyboru w połowiczym kur- 
czu twarzy.
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Summary
Botulinum toxin is a neurotoxin which prevents  

acetylocholine release in neuromuscular endings, leading 
to muscle paralysis. Its therapeutic effect is impermanent 
and typically lasts from 1.5 to 3 months, depending on 
patient individual characteristics and medication dose. 
The toxin is commonly used in ophthalmology for a wide 
range of interconnected disorders. Botulinum toxin in-
jection is administered in the case of strabismus when 
muscle weakening is advisable and it is most useful in 
the treatment of paretic and child strabismus, and strabi-
smus following eye procedures.

Recently, botulinum toxin injections have been pro-
ven to have an analgesic effect. They are commonly  
used to counteract migraine and tension headaches. Mo-
reover, injections into the lacrimal gland provide suc-
cessful treatment of excessive tearing in the course of 
lacrimal duct obstruction or while eating (crocodile tears 
syndrome). Botulinum toxin is also used in the therapy 
of dry eye symptoms in Sjögren’s syndrome. A single 
percutaneous injection of botulinum toxin is a safe and 
effective treatment of eyelid retraction in thyroid oph-
thalmopathy. Botulinum toxin is still used as the first-
line-therapy of blepharospasm and treatment of choice 
 in the case of facial hemispasm.
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Zastosowanie toksyny botulinowej w neurookulistyce – praca poglądowa


