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Słowa kluczowe
Toksyna botulinowa, skurcz powiek, zez, oczopląs, opad-
nięcie powieki.

Streszczenie
Toksyna botulinowa jest jedną z najsilniej działają-

cych trucizn organicznych. Znalazła szerokie zastosowa-
nie lecznicze w wielu dziedzinach medycyny. Wskazania 
do jej stosowania stale rozszerzają się. Po raz pierwszy 
została zastosowana w leczeniu zeza przez dr Alana 
Scotta w 1979 roku. Toksyna botulinowa stosowana jest 
w różnych schorzeniach charakteryzujących się nadmier-
ną aktywnością mięśni. Wstrzyknięta do mięśnia powo-
duje jego przejściowe osłabienie. Toksyna przyłącza się 
do zakończeń nerwów ruchowych i hamując uwalnianie 
acetylocholiny blokuje przewodnictwo nerwowo-mię-
śniowe. Funkcja mięśni powraca po 3–4 miesiącach. 
Związane jest to z tworzeniem nowych zakończeń nerwo-
wo-mięśniowych. Toksyna botulinowa w postaci iniekcji 
stosowana jest w wielu schorzeniach okulistycznych. Le-
czenie jest bardzo skuteczne w samoistnym skurczu po-
wiek i połowiczym kurczu twarzy. Pozwala na czasowe 
ustąpienie dolegliwości. Alternatywą dla chirurgicznego 
leczenia spastycznego podwinięcia powieki dolnej mogą 
być wstrzyknięcia toksyny. Niegojące się owrzodzenia 
rogówki, niepoddające się konwencjonalnej terapii mogą 
być leczone farmakologicznie wywołaną ochronną ptozą. 
Toksyna botulinowa może być skuteczna w leczeniu róż-
nych postaci zeza – zezie towarzyszącym, porażennym, 
w małych resztkowych kątach. Znalazła również zasto-
sowanie w leczeniu zaburzeń ruchomości gałek ocznych 
w nadczynności tarczycy, po operacjach odwarstwienia 
siatkówki i w celu przewidywania wyniku zabiegu chi-
rurgicznego. Stosowana jest również w leczeniu oczoplą-
su. Toksyna botulinowa stosowana w postaci iniekcji jest 
lekiem bezpiecznym, który nie daje ogólnych objawów 
ubocznych. Występujące niekiedy miejscowe powikłania 
są krótkotrwałe i przemijające.
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Summary
Botulinum toxin (BT) is the most poisonous substan-

ce in the world. It is widely used in different branches 
of medicine. Indications for its use continue to grow. Dr 
Alan Scott was the first who introduced it in the treat-
ment of strabismus in 1979. BT is used in the treatment 
of various conditions characterized by over-activity of 
muscles. When botulinum toxin is administered into 
muscle tissue, transient paresis results. It binds to the 
motor nerve end-plate and prevents acetylocholine rele-
ase, causing neuromuscular blockade. Recovery occurs 
after 3–4 months as new terminal axon sprouts form, re-
storing neuromuscular transmission. There are a lot of 
ophthalmic indications for botulinum toxin injection. It 
is effective in the treatment of essential blepharospasm 
and hemifacial spasm, for which it produces temporary 
relief of symptoms. Spastic entropion can be cured by BT 
injection instead of surgical treatment. Persistent corne-
al ulcers who failed to respond to conservative therapy, 
can be treated by protective ptosis. BT can be effective 
in treating different types of strabismus: concomitant, 
paralytic, small angle deviations. It can also be used in 
dysthyroid ophthalmopathies, strabismus following reti-
nal surgery and to predict the outcome of strabismus sur-
gery. BT injections into horizontal muscles can suppress 
nystagmus. Botulinum toxin injections are safe and do 
not produce systemic side effects. Local side effects can 
occur, but they are only temporary and short-lasting.  
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ZAstOsOWAnIE tOKsyny bOtuLInOWEj  
W schOrZEnIAch OKuLIstycZnych

bOtuLInuM tOxIn trEAtMEnt In OphthALMIc dIsEAsEs

Zastosowanie toksyny botulinowej w schorzeniach okulistycznych – praca poglądowa


