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Б
отулінічний токcин – це 

потужний нейропара-

літичний середник, що 

синтезується різними 

штамами спороутворюючих об-

лігатних анаеробів Clostridium 

botulinum. Цей екзотоксин за-

лежно від імуноспецифічності 

поділяється на типи від A до G. 

Введений у м’яз, токсин при-

пиняє виділення ацетилхоліну 

в нервово-м’язовому з’єднанні, 

викликаючи таким чином пара-

ліч. Клінічні ефекти ботулоток-

сину минучі і залежать від дози; 

звичайно вони зникають через 

кілька місяців завдяки природній 

регенерації нервових закінчень.

Ботулотоксин використову-

ють для лікування ряду станів, 

що характеризуються посиле-

ною скоротливістю гладеньких 

або скелетних м’язів внаслідок 

надмірної холінергічної нервової 

передачі. Зараз на ринку США 

доступні два типи ботулоток-

синів – типу А (Botox) і типу В 

(Myobloc). В Європі доступний 

ботулотоксин типу А, відомий як 

Dysport (Ipsen Ltd, Slough, UK). 

Однак більшість ботулотоксинів, 

що їх виробляють фармацевтичні 

компанії, дозволені тільки для об-

меженого застосування (табл.1).

Сила дії ботулотоксину ви-

значається при внутрішньооче-

ревному введенні білим мишам і 

зазначається в одиницях актив-

ності: одна одиниця відповідає 

дозі, що спричиняє смерть 50% 

мишей протягом 72 год. Через 

різницю методів тестування дози, 

доступних на ринку ботулоток-

синів, не є взаємозамінними.

Фармакологія

Вивільнення ацетилхоліну 

в нервово-м’язовому з’єднанні 

потребує наявності набору спе-

цифічних розчинних білків, фік-

сованих на мембрані рецепторів 

нейрона (SNARE-білки). Ці білки є 

посередниками у злитті мембран 

нейронів і мембран синаптичних 

міхурців, де міститься ацетилхолін. 

При злитті мембран відбувається 

вивільнення ацетилхоліну в синап-

тичну щілину, приєднання його до 

м’язового рецептора і в резуль-

таті цього – скорочення м’яза.

Різні серотипи ботулотокси-

ну (від A до G) роз’єднують різні 

компоненти цих специфічних 

білків. Наприклад, ботулотоксин 

типу А роз’єднує транспортний 

синаптосомально-асоційований 

білок SNARE-25, а ботулоток-

син типу В роз’єднує міхурцево-

асоційований мембранний бі-

лок снаптобревін. Роз’єднання 

складових частин SNARE-білків 

попереджує вивільнення аце-

тилхоліну, в результаті цього 

виникає тимчасовий параліч. 

Ботулотоксин також може діяти 

шляхом інгібування маркерів не-

врологічних сигналів (наприклад, 

глютамату) і модулювання сенсор-

них петель зворотнього зв’язку.

Формальні фармакокінетичні 

дослідження ботулотоксинів не 

проводилися, оскільки виробники 

препаратів ботулотоксину заявля-

ють, що при внутрішньом’язовому 

введенні їх концентрація в си-

роватці крові настільки низька, 

що її неможливо виміряти.

Нетипові способи 
застосування

Нетипові способи застосування 

ботулотоксинів, головним чином 

типу А, використовують для ліку-

вання численних розладів – при 

ахалязії стравоходу, болю у спині, 

доброякісній гіперплазії перед-

міхурової залози, церебральному 

паралічі, хронічних тріщинах за-

днього проходу, сповільненні ева-

куації шлункового вмісту, дисфонії, 

епілепсії, сльозотечі, косоокості, 

первинному ідіопатичному тре-

морі, фіброміалгії, патологічному 

почервонінні обличчя, синдромі 

Гревса, головному болі, пітливості 

долонь, зморшках навколо очей 

(“гусячі лапки”), синдромі м’язово-

скелетного болю, слинотечі, риніті, 

“тенісному лікті”, нетриманні сечі, 

вагінізмі та “спазмі писаря”. Щодо 

семи із цих станів проведено ве-

лику кількість рандомізованих клі-

нічних досліджень. У спеціальній 

літературі описані їх результати, 

аналіз яких наводимо нижче.

Ахалазія стравоходу
Це захворювання пов’язане 

з порушенням моторики страво-

ходу: відсутня його перистальти-

ка, неповністю розслабляється 

нижній сфінктер стравоходу 

(НСС), що призводить до дис-

фагії, регургітації, болю у грудях, 

у тяжких випадках – до розши-

рення стравоходу. Первинна (іді-

опатична) ахалазія спричинена 

генералізованою втратою нейро-

нів м’язового шару стравоходу; 

вторинна – виникає внаслідок 

злоякісних новоутворень, хвороби 

Паркінсона або хвороби Шагаса 

(американський трипаносомоз). 

Інвазивні методи лікування ахала-

зії (кардіоміотомія чи пневматич-

на балонна дилатація) є досить 

ефективними, але пов’язані з 

ризиком серйозного пошкоджен-

ня стравоходу – перфорації його 

стінки, утворення стриктури. 

Фармакотерапія (застосування 

блокаторів кальцієвих каналів та 

нітратів тривалої дії) зумовлює 

лише короткочасне покращання і 

часто призводить до розвитку ге-

нералізованих побічних ефектів.

Дія ботулотоксину полягає 

у зниженні гіпертонусу НСС 

шляхом інгібування вивільнен-

ня ацетилхоліну в термінальних 

відділах нейрорецепторів.

ЗАСТОСУВАННЯ БОТУЛОТОКСИНІВ У КЛІНІЧНІЙ 
ПРАКТИЦІ

Таблиця 1
Патологічні стани, за яких дозволено застосування ботулотоксинів

Патологічний стан Ботулотоксин

Тип А Тип В

Botox (Allergan) Botox Cosmetix 
(Allergan)

Myobloc 
(Elan Phamaceuticals)

Блефароспазм у дорослих та дітей віком 
12 років і старше

Так Ні Ні

Косоокість у дорослих та дітей віком 
12 років і старше

Так Ні Ні

Первинний гіпергідроз підпахвинної 
ділянки

Так Ні Ні

Мімічні зморшки у дорослих віком до 
65 років

Так Так Ні

Дистонія шийних м’язів у дорослих Так Ні Так
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З метою вивчення ефектив-

ності ботулотоксину при лікуванні 

ахалазії стравоходу було про-

ведено декілька досліджень.

У першому взяли участь 43 

хворих: половина з них отриму-

вала ін’єкцію в НСС 80–100 од. 

ботулотоксину типу А, друга по-

ловина – плацебо. Через тиждень 

позитивні результати були виявле-

ні у 90% пацієнтів, вони полягали у 

суб’єктивному зниженні частоти й 

інтенсивності патологічних симп-

томів, достовірному послабленні 

тиску НСС (-33% проти -12% у 

групі плацебо) та збільшенні ши-

рини його розкривання (204% 

проти -14% для плацебо) (р=0,02 

для обох показників). Через 6 міс. 

клінічний рівень дисфагії зали-

шався достовірно меншим (6,2±4,7 

бали) порівняно зі станом на по-

чатку дослідження (12,5±3,2 бали) 

(р=0,03), тобто стан ремісії був у 

58–74% пацієнтів (ремісією вважа-

ють зниження ступеня вираже-

ності патологічних симптомів на 

50% і більше порівняно з початко-

вим рівнем). Також було відмічено, 

що легшому ступеню захворюван-

ня відповідає вища ефективність 

та тривалість дії ботулотоксину. 

Побічні ефекти, що проявилися 

відразу після ін’єкції, – помірний 

минучий біль у грудях і печія.

Два дослідження, проведені з 

метою порівняння ефективності 

ботулотоксину типу А та балонної 

пневмодилатації, продемонстру-

вали різні результати. У перше з 

них було включено 82 пацієнта: 

половині була поведена пневма-

тична балонна дилатація, іншій по-

ловині – ін’єкція в НСС 100–200 од. 

ботулотоксину типу А. Обидва 

методи лікування знижували 

суб’єктивну вираженість патоло-

гічних симптомів, проте тільки у 

пацієнтів із групи пневмодилатації 

покращення об’єктивних симпто-

мів (тиск НСС, час спорожнення 

стравоходу та зменшення його 

діаметру) виявилося статистично 

достовірним. Через рік стан стій-

кої ремісії спостерігався у 70% 

пацієнтів після пневмодилатації 

та у 32% пацієнтів, яким був вве-

дений ботулотоксин (р=0,02).

За даними іншого аналогіч-

ного дослідження за участю 31 

пацієнта ефективність балонної 

пневмодилатації та ботулотоксину 

виявилася однаковою. Хоча через 

4 міс. кращі (але статистично не-

достовірні) показники об’єктивних 

та суб’єктивних симптомів були 

зареєстровані у групі інвазив-

ного лікування (89% проти 36%), 

а через рік інтенсивність симп-

томів та тиск НСС в обох групах 

виявилися майже однаковими. 

Тривалість ремісії серед пацієнтів, 

ефективно лікованих ботулоток-

сином, становила в середньо-

му 14,8 міс. (від 2 до 24 міс.).

В іншому дослідженні була ви-

вчена ефективність застосування 

ботулотоксину А (400 од.) разом 

із балонною пневмодилатацією 

(група з 24 хворих). В результа-

ті такої комплексної процедури 

тривалість ремісії виявилася 

довшою (25,6 міс.), ніж при за-

стосуванні лише пневмодилатації 

(12,6 міс.) (р<0,01). У всіх пацієнтів 

зареєстроване статистично до-

стовірне послаблення симптомів 

захворювання через місяць піс-

ля медичного втручання: у групі 

пневмодилатація+ботулотоксин 

ця величина становила 76% 

(р<0,001) порівняно з 53% у гру-

пі, в якій була застосована лише 

пневмодилатації (р<0,01).

Вивчення ефективності бо-

тулотоксину типу А порівняно з 

лапароскопічною кардіоміотомією 

у 80 пацієнтів показало, що через 

6 міс. у пацієнтів обох груп від-

булося статистично достовірне 

зниження інтенсивності дисфагії 

та регургітації, однак у групі кар-

діоміотомії величина цього по-

казника становила 82% проти 66% 

у групі ботулотоксину (р<0,05). 

Через рік це співвідношення ста-

новило 40% проти 13%, а через 2 

роки – 66% проти 12,5% (р<0,05).

Хоча всі представлені до-

слідження відрізняються за до-

зуванням препарату, тривалістю 

результуючої ремісії, критеріями 

оцінювання відповіді пацієнта на 

лікування, проте вони дають під-

стави вважати, що ботулотоксин 

типу А є ефективним засобом для 

лікування ахалазії стравоходу, 

хоча за тривалістю ремісії цей 

метод поступається хірургічному 

лікуванню. У цілому застосуван-

ня ботулотоксину типу А може 

бути альтернативним методом 

лікування пацієнтів, які не хочуть 

вдаватися до хірургічного втру-

чання або мають протипоказання 

до нього. Більш масштабні до-

слідження дадуть можливість 

виробити критерії прогнозування 

відповіді організму пацієнта на 

препарат, встановити ефектив-

не дозування та з’ясувати, яке ж 

місце має посідати ботулотоксин 

у лікуванні ахалазії стравоходу.

Первинний 
ідіопатичний тремор

Ідіопатичний тремор – це 

автономно-домінантний невроло-

гічний розлад моторики, внаслідок 

якого виникає неконтрольоване 

тремтіння різних частин тіла, най-

частіше рук, голови і голосових 

зв’язок (тремтіння голосу). Ліку-

вання полягає у пероральному 

застосуванні медикаментів, на-

приклад, прімідону, β-блокаторів, 

бензодіазипіну, які часто є не-

ефективними та викликають сис-

темні побічні дії, або у хірургічному 

втручанні (таламотомія, глибока 

мозкова таламічна стимуляція), 

яке пов’язане зі значним ризиком 

для здоров’я і життя хворого.

У кількох дослідженнях вивча-

ли ефективність застосування бо-

тулотоксину А для лікування пер-

винного ідіопатичного тремору.

В одному з них досліджували 

хворих на тремор рук. 158 пацієн-

там із середньої тяжкості та тяж-

ким тремором рук було ін’єковано 
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ботулотоксин А (дві підгрупи – по 

50 од. та 100 од.) або плацебо у 

згиначі й розгиначі зап’ястя. Тяж-

кість тремору і пов’язану з ним 

фізичну недієздатність пацієнта 

оцінювали у балах за шкалою від 0 

до 4 (0 – тремор відсутній, 1 – слаб-

кий, 2 – помірний, 3 – виражений, 

4 – тяжкий). Через 6 тиж. після 

ін’єкцій у пацієнтів групи ботуло-

токсину було зафіксоване змен-

шення кінетичного тремору порів-

няно із групою плацебо, (р=0,005). 

В обох групах через 16 тиж. було 

виявлено послаблення посту-

рального тремору (1,8±0,8 у групі 

ботулотоксину проти 2,2±0,6 – пла-

цебо) (р=0,0001). В обох групах 

не спостерігалося покращання 

здатності виконувати рухові за-

вдання (писання, наливання рідини) 

чи функціональної активності (їжа, 

пиття, особиста гігієна, одягання). 

Найчастішим побічним ефектом те-

рапії ботулотоксином була помірна 

слабкість пальців рук (виявлялася у 

1/3 пацієнтів низькодозної підгрупи 

та у 2/3 – високодозної), що дося-

гала максимальної вираженості на 

4-му тижні спостереження і змен-

шувалася на 50% – на 12-му тижні. 

Серед інших побічних ефектів – 

біль у місці ін’єкції та парестезія.

В іншому дослідженні вивчався 

вплив ботулотоксину А на гори-

зонтальний тремор голови, який 

у більшості пацієнтів поєднувався 

з тремором тулуба, рук, ніг та го-

лосових зв’язок. Із 10 пацієнтів 5 

отримали в уражені м’язи голови 

і шиї ін’єкцію 200 од. ботулоток-

сину А, 5 – плацебо. Препарати, 

що були призначені пацієнту ра-

ніше, з початком дослідження 

не відміняли. Амплітуду тремору 

вимірювали за допомогою акселе-

рометра, фіксованого еластичною 

пов’язкою до голови пацієнта. Че-

рез 4 тиж. після ін’єкції амплітуда 

тремору, зміщення за половину 

циклу та дистанція відхилення 

в сантиметрах виявилися одна-

ковими в обох групах. Побічна 

дія ботулотоксину проявлялася 

у вигляді головного болю, слаб-

кості м’язів шиї, ускладненим 

ковтанням та запамороченням.

Таким чином, лише незначна 

кількість наведених даних свід-

чить на користь застосування 

ботулотоксину для зменшення 

ступеня тремору рук. Проте таке 

лікування не впливає на функ-

ціональну здатність хворого і 

спричиняє водночас зменшення 

сили в руці. Необхідне проведен-

ня подальших досліджень для 

визначення оптимальної доз та 

місця ін’єкції з метою отриман-

ня максимального результату 

при мінімальній побічній дії.

Хоча у наведеному до-

слідженні ботулотоксин А не 

мав впливу на тремор голови, 

проте масштабне досліджен-

ня допомогло б з’ясувати іс-

тинність цього твердження.

Пітливість долонь

Місцевий гіпергідроз – хро-

нічне ідіопатичне надмірне пото-

виділення, що звичайно вражає 

підпахвову ділянку, долоні, стопи 

та обличчя. Поширеність – близь-

ко 3% населення земної кулі віком 

від 25 до 64 років. Патологія зна-

чно погіршує емоційну, соціальну і 

професійну якість життя хворого.

Оскільки точна причина міс-

цевого гіпергідрозу невідома, 

лікування включає застосування 

металовмісних антиперспірантів, 

іонтофорезу, пероральних анти-

холінергічних засобів, що забезпе-

чують тільки короткочасне (на 2–4 

дні) покращання та іноді виклика-

ють подразнення шкіри. Застосу-

вання системних антихолінергіч-

них препаратів обмежене через їх 

несприятливі побічні ефекти – су-

хість у роті й “пелена перед очи-

ма”, а до хірургічного втручання 

(видалення потових залоз чи сим-

патектомія) вдаються дуже рідко.

Існує декілька методів оціню-

вання поширеності та інтенсивно-

сті надмірного потовиділення: 

якісні методи – крохмально-

йодний тест Майнера чи 

нінгідринно-плямовий; кількісний 

метод – гравіметричний – по-

лягає у зважуванні клаптика 

високоадсорбуючого паперу 

до дослідження та після нього. 

Суб’єктивний дискомфорт хво-

рого оцінюють за Шкалою якості 

життя дерматологічного пацієнта.

Ботулотоксин А офіційно до-

зволений фармакологічними 

комітетами деяких країн для ліку-

вання надмірного потовиділення 

у підпахвовій ділянці. Його дія 

пов’язана з тимчасовим блоку-

ванням холінергічної передачі в 

нервових закінченнях потових за-

лоз. За даними ряду досліджень 

ботулотоксин А був успішно засто-

сований у вигляді внутрішньошкір-

ної ін’єкції для лікування пацієнтів 

з надмірною пітливістю долонь.

В іншому дослідженні 30 паці-

єнтам в одну долоню внутрішньош-

кірно вводили ін'єкції плацебо, в 

іншу – ботулотоксин А (100–20 од. 

у 6–15 точок). Через 4 тиж. після 

ін’єкції на лікованих ботулотокси-

ном долонях зменшення потовиді-

лення було достовірно значнішим 

порівняно з початковим рівнем, 

ніж на плацебоконтрольованих 

(р=0,0037). Через 8 та 13 тиж. піс-

ля ін’єкції на долонях, лікованих 

ботулотоксином А, також спостері-

галося достовірне зниження базо-

вого рівня потовиділення порівняно 

з долонями, ін’єкованими плацебо 

(26% і 31% відповідно), (р<0,001). 

Усі пацієнти відзначали зменшення 

пітливості лікованих долонь, що 

при оцінюванні позначалося як по-

кращання на 2 пункти або більше 

за 5-бальною шкалою (1 бал – не-

має пітливості ...... 5 балів – тяжка 

пітливість), (р=0,008). Про побічну 

дію повідомили 4 пацієнти, в яких 

після ін’єкції виникла помірна слаб-

кість пальців рук, що минула через 

2–5 тиж., меншої інтенсивності – 

при застосуванні ботулотоксину.

В іншому дослідженні вивча-

ли ефективність ботулотоксину 

типу В для лікування двобічного 

гіпергідрозу долонь. Із 20 пацієнтів 

15 отримали ін’єкції ботулоток-

сину в обидві долоні (по 5000 од. 

у кожну), а решта 5 – плацебо. 

Через місяць пацієнти, лікова-

ні ботулотоксином, повідомили 

про зменшення інтенсивності 

симптомів (р=0,002 порівняно з 

групою плацебо) та покращання 

якості життя (р=0,01), проте не 

продемонстрували статистич-

но достовірної різниці в йодно-

крохмальному тесті (р=0,56). Час 

повернення до базового рівня 

пітливості становив 69–147 днів (в 

середньому – 113). Побічні ефекти 

мали загальний характер: сухість 

у роті (90%), надто сухі руки (60%), 

м’язова слабкість (60%), зниже-

на сила стискання долоні (50%).

Як бачимо з наведених даних, 

при застосуванні ботулотоксинів 

для лікування пітливості долонь 

очевидна перевага – на боці бо-

тулотоксину типу А, хоча це ще 

не можна вважати остаточним 

результатом. Необхідне прове-

дення подальших досліджень для 

з’ясування тривалості антигідро-

тичного ефекту, оптимальної дози, 

техніки ін’єкування, прогнозування 

сприйнятливості пацієнта та трива-

лості ефектів повторних ін’єкцій, у 

тому числі – на тонус м’язів, з ме-

тою встановлення ефективності за-

стосування ботулотоксину А у по-

рівнянні з традиційним лікуванням.
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Різні типи 
головного болю

Мігрень – це тип первинного го-

ловного болю, що завдає значних 

страждань хворому. Його опису-

ють як тупий біль, що охоплює всю 

голову або її частину, поступово 

посилюється, набуває пульсуючого 

характеру і триває до 72 год. Аура 

та інші неврологічні симптоми (над-

мірна чутливість до світла і звуків) 

передує мігрені у 30% пацієнтів, 

також з нею можуть бути пов’язані 

й інші симптоми, наприклад, біль у 

шиї чи напруження шийних м’язів. 

Традиційні профілактичні засоби – 

пропронолол, тимолол, дивальпро-

ат натрію, верапаміл, амітриптилін. 

Потенційна роль ботулотоксину у 

полегшенні мігрені полягає у роз-

слабленні м’язів та безпосередньо-

му впливі на больові рецептори.

Окремі дані свідчать про те, 

що ботулотоксин А зменшує інтен-

сивність та частоту мігрені. Зі 183 

пацієнтів, що мали хоча б 2 вира-

жених або тяжких напади мігрені 

щомісяця, половина отримала у 

лобний м’яз ін’єкцію ботулоток-

сину А (25–75 од., розподілені у 

кілька місць), половина – плацебо. 

Інтенсивність мігрені оцінювали в 

балах від 0 до 3, а ефект ботуло-

токсину – від -4 до +4 (-4 – дуже 

сильне погіршення....+4 – жодних 

ознак мігрені). Через 3 міс. у від-

повідних підгрупах кількість на-

падів щомісяця була оцінена як 

–0,98 проти –1,88 (р=0,042); інтен-

сивність головного болю – як –0,9 

проти –2,12 (р=0,014); мігрень-

асоційоване блювоання – як 9,5% 

проти 31% (р=0,012). Побічні 

ефекти – опущення повік, диплопія 

та слабкість м’язів у місці ін’єкції – 

проявлялися тільки у пацієнтів, що 

отримали більшу дозу препарату.

В іншому дослідженні жодного 

позитивного впливу ботулотокси-

ну А при лікуванні хворих із мігре-

нями виявлено не було. У дослі-

дженні взяли участь 60 пацієнтів, 

що мали від 2 до 8 нападів мігрені 

щомісяця. Вони отримували ін’єкції 

в лобний і шийні м’язи 100 од. бо-

тулотоксину А чи плацебо. Через 

3 міс. достовірної різниці між обо-

ма групами у показниках частоти, 

тривалості, інтенсивності нападів, 

кількості вжитих для досягнення 

лікувального ефекту медикаментів 

та пов’язаного з мігренню рівнем 

депресивності не спостерігалося.

Ботулотоксин А використову-

вали також для лікування цервіко-

генного головного болю – хроніч-

ного болю голови та шиї, що ви-

никає внаслідок дисфункції м’язів 

і скелету шийного відділу хребта. 

Для полегшення симптомів крім 

перорального застосування спаз-

молітичних та аналгезуючих засо-

бів використовують також фізіо-

терапевтичні процедури, блокаду 

шийних нервів, епідуральну анал-

гезію. Хірургічне лікування по-

казане у випадках пошкодження 

міжхребцевих суглобів чи дисків.

У дослідженні ефективності 

ботулотоксину А для лікування 

цервікогенного головного болю 

брали участь 26 пацієнтів, порів-

ну розподілених на дослідну та 

контрольну групи. Ботулотоксин 

(100 од.) або плацебо вводили у 

тригерні точки шиї, суб’єктивне 

оцінювання болю проводили в 

балах за шкалою від 0 (болю не-

має) до 10 (нестерпний біль). Для 

об’єктивної оцінки визначали мак-

симальний поворот голови у гра-

дусах. Через місяць після ін’єкції у 

групі ботулотоксину ступінь болю 

дорівнював 3,5 балам порівняно 

із 6,5 на початку дослідження 

(р<0,01), а його середній рівень 

був меншим, хоча й недостовірно, 

ніж у групі плацебо (3,5 бали про-

ти 4,5). За цей період рухливість 

голови збільшувалася від 312° (по-

чатковий рівень) до 343° (р<0,01).

Головний біль напруги – це 

найпоширеніший тип головного 

болю (до 80% населення), у 3% 

людей він має хронічну форму. 

Найчастіше це тупий поширений 

постійний біль, що ніби обручем 

охоплює голову і може іррадіюва-

ти в інші ділянки, зокрема в шию 

і плечі. Головний біль напруги 

розцінюється як хронічний, якщо 

він триває не менше 15 днів на 

місяць чи не менше 6 міс. на рік. 

Його виникненню значною мірою 

сприяє напруження м’язів верх-

ньої частині спини, голови та шиї.

Досліджень щодо впливу бо-

тулотоксину А на профілактику 

головного болю напруги було 

проведено досить багато, проте 

їх результати виявилися супе-

речними: спостереження за 276 

пацієнтами показали, що боту-

лотоксин А (500 од.), введений 

у перикраніальні м’язи, через 

три місяці не справляє більшого, 

ніж при застосуванні плацебо, 

впливу на середню тривалість 

болю, не має аналгезуючої дії, 

не покращує сну і не збільшує 

кількості вільних від болю днів.

У ході двох інших невели-

ких досліджень було виявлено, 

що через 8 тиж. після ін’єкції у 

м’язи голови й шиї 40–100 од. 

ботулотоксину А у 37% пацієнтів 

зовсім не боліла голова, у 56% 

хворих не було сильного головно-

го болю (у групі плацебо – 0%). 

Через 3 міс. 59% досліджуваних 

повідомили, що біль зменшився 

як мінімум на чверть (порівняно з 

13% пацієнтів із групи плацебо).

При порівнянні дії ботулоток-

сину А та метилпреднізолону 

було виявлено однакову почат-

кову силу аналгезії, через мі-

сяць покращання тривало в обох 

групах, а через 2 міс. – тільки 

у групі, якій провели лікування 

ботулотоксином А (р=0,0003).

Жодних побічних ефек-

тів при лікуванні цих типів го-

ловного болю не виявлено.

Таким чином, незважаючи на 

відмінності у дозуванні та місцях 

введення ботулотоксину, нерів-

номірний розподіл пацієнтів по 

групах, недостатнє порівняння з 

традиційними методами лікуван-

ня, наведені вище дані свідчать 

на користь застосування ботуло-

токсину А для лікування різних 

типів хронічного головного болю. 

Хоча й не можна з впевненістю 

говорити про його дійсний ефект 

при мігрені та цервікогенному го-

ловному болю чи про гарантовану 

відсутність впливу на головний 

біль напруги, однак можна вва-

жати, що ботулотоксин А може 

стати у нагоді хворим на хроніч-

ний головний біль, яких не задо-

вольняють традиційні методи.

Хронічна тріщина 
заднього проходу

Хронічна тріщина заднього 

проходу – це виразка у нижній 

половині анального каналу, існу-

вання якої підтримується скоро-

ченням внутрішнього сфінктера 

заднього проходу. Ця патологія 

спричиняє біль як під час акту 

дефекації, так і після нього, який 

полегшується лише при зменшенні 

спазму. Будь-які методи лікуван-

ня – консервативні чи хірургіч-

ні – спрямовані на розслаблення 

внутрішнього сфінктера заднього 

проходу. Нітрогліцеринова мазь 

полегшує стан і зумовлює виду-

жання 30–77% пацієнтів, проте її 

тривале застосування викликає 

загальні побічні ефекти: головний 

біль, гіпотензію, тахіфілаксію. 

Внутрішня латеральна сфінкте-

ротомія – найбільш поширена 

хірургічна маніпуляція для посла-

блення внутрішнього анального 

сфінктера, але вона пов’язана з 

ризиком деформування у подаль-

шому анального каналу та розви-

тком неспроможності сфінктера.

Вплив ботулотоксину А на пе-

ребіг хронічної анальної тріщини 

вивчали у кількох дослідженнях, 

в ході яких були отримані супе-

речливі дані. Результати першо-

го свідчили про те, що ін’єкція 

20 од. ботулотоксину у внутрішній 

сфінктер заднього проходу спри-

яє загоєнню хронічної тріщини 

через 2 міс. у 73% хворих, по-

рівняно з 13% – при застосуванні 
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плацебо (р=0,003), і 100% виду-

жання через 4 міс. з тривалістю 

досягнутого ефекту не менше 

16 міс. Проте за даними другого 

аналогічного дослідження не-

має жодної різниці між групами 

ні у суб’єктивних відчуттях па-

цієнтів, ні в загоєнні тріщини.

При порівняльному вивченні 

ефективності ботулотоксину А та 

нітрогліцеринової мазі у групі з 50 

пацієнтів, половина з яких отри-

мувала традиційне лікування про-

тягом 6 тиж., було виявлено, що 

через 2 міс. більшого покращання 

досягли пацієнти, ліковані боту-

лотоксином (73% проти 13% групи 

плацебо, р=0,003), хоча через 

15 міс. жоден хворий не видужав 

повністю. Побічні ефекти спосте-

рігалися лише у хворих, що засто-

совували нітрогліцеринову мазь.

Було проведено три дослі-

дження для порівняння впливу 

на перебіг хронічної тріщини 

заднього проходу ботулотокси-

ну А та внутрішньої латеральної 

сфінктеротомії (ВЛС). У них взяли 

участь 212 пацієнтів, половина 

з яких отримала хірургічне ліку-

вання. Отримані результати були 

подібними – через 6–12 міс. після 

лікування в обох групах був майже 

однаковий відсоток покращання 

стану та видужання, однак за-

стосування ВЛС дає швидший та 

триваліший лікувальний ефект 

(результати статистично достовір-

ні). Використання ботулотоксину 

не супроводжувалося негатив-

ними наслідками і дозволяло 

пацієнтам швидше повернутися 

до активного життя, а у частини 

пацієнтів, що перенесли ВЛС, 

розвинулися ускладнення.

Результати досліджень свід-

чать про те, що ботулотоксин А 

може бути ефективним пре-

паратом короткочасної дії для 

лікування хронічних тріщин за-

днього проходу, він забезпечує 

70–98% видужання через 2–4 міс.

Ефективність ботулотоксину А 

виявилася вищою, ніж нітроглі-

церинової мазі, але меншою, ніж 

хірургічного лікування. У майбут-

ніх дослідженнях варто приділити 

особливу увагу вивченню еконо-

мічної вигоди від використання 

ботулотоксину А порівняно з тра-

диційними методами лікування. 

Дитячий 
церебральний 
параліч

Дитячий церебральний па-

раліч (ДЦП) – це захворювання, 

пов’язане з порушенням контролю 

над поставою та рухами, що ви-

никає внаслідок непрогресуючого 

ушкодження мозку перед, під час 

або невдовзі після народження 

і характеризується розладами 

рухливості внаслідок спазму 

м’зів, їх слабкості та ригідності. 

Традиційне лікування включає 

фізіотерапевтичні методи (вправи 

на позиціонування, розтягування, 

нарощування сили м’язів) та ви-

користання засобів допомоги у 

ходінні. Пероральне застосування 

міорелаксантів (баклофен, діа-

зепам, дантролен) обмежене їх 

частою, непереносимістю та по-

бічною дією (загальна слабкість, 

сонливість). Місцеві ін’єкції у гі-

пертонусні м’язи 50% етилового 

спирту чи 5% фенолу використо-

вуються для створення тимчасо-

вої нейром’язової блокади, але 

вони надзвичайно болючі та при-

зводять до некрозу тканин і по-

рушення чутливоті у місці ін’єкції. 

Для усунення стійких деформацій 

показане хірургічне лікування.

У дослідженнях ролі ботуло-

токсину у лікуванні ДЦП викорис-

товували виключно ботулотоксин 

типу А. Контингент досліджуваних 

був представлений переважно 

пацієнтами з патологією ниж-

ніх кінцівок, головним чином із 

кінською ступнею (деформація, 

пов’язана з гіпертонусом роз-

гиначів ступні, внаслідок чого 

хворий ступає на пальці). Усього 

було проведено 9 досліджень, в 

яких взяли участь 421 пацієнт.

У ході 3 досліджень (146 па-

цієнтів віком від 2 до 16 років) 

вивчали ефективність застосу-

вання ботулотоксину А порівня-

но з плацебо. Усі пацієнти мали 

динамічну (нефіксовану) “кінську 

ступню” – на одній або на двох 

кінцівках, патологія розвинулася 

внаслідок ДЦП. Хворі отримували 

ін’єкцію у m.gastrocnemius або 

ботулотоксину А (4 од./кг) або пла-

цебо; у випадку геміплегії всю дозу 

вводили разом, а при парапле-

гії – по половині у кожну кінцівку. 

Оцінку результатів проводили за 

позицією гомілково-ступневого 

суглоба, об’ємом активних і па-

сивних рухів у суглобі в різних 

положеннях ноги, визначенням 

функції ходіння (довжина кроків, 

їх послідовність, характер ходи, 

відеомоніторування ходіння).

На 2-му, 4-му, 8-му та 12-му 

тижнях у групі ботулотоксину по-

казники активних рухів у суглобі 

були статистично достовірно кра-

щими, ніж у групі плацебо (р<0,05). 

У динаміці пасивних рухів не спо-

стерігалося жодної різниці. Дані 

цих досліджень щодо покращання 

функції ходіння різні: одні дослідни-

ки вказали на покращання, а інші не 

спостерігали позитивної динаміки.

У двох інших дослідженнях (165 

дітей, аналогічних за контингентом 

та проведеними обстеженнями, які 

отримували більш високодозне лі-

кування – 10–30 од./кг) також було 

продемонстровано неоднозначні 

результати: за одними даними 

ефект ботулотоксину А виявився 

таким самим, як описано вище, за 

іншими – таке лікування покращує 

функції ходіння, але не сприяє 

збільшенню об’єму рухів у суглобі.

У низці досліджень вивчала-

ся ефективність ботулотоксину 

порівняно з іншими методами 

лікування. У першому з них (49 

дітей віком 22–80 місяців) оціню-

вали результати використання 

фізіотерапевтичних методів або 

ботулотоксину А. Оцінювали ру-

хові функції до лікування та після 

нього. Дозування і місце ін’єкції 

визначали індивідуально, залежно 

від маси тіла пацієнта та клінічної 

картини. Через 6 місяців не було 

зафіксовано жодної різниці у по-

казниках здоров’я дітей обох груп.

Ще у двох досліджен-

нях (38 дітей віком 2–9 років) 

з’ясовували ефективність боту-

лотоксину А (4–8 од./кг) порівня-

но з 1–3-тижневим шинуванням 

гомілково-ступневого суглоба. 

Через 12 місяців між групами 

не було виявлено жодної різни-

ці у тонусі м’язів, об’ємі рухів у 

суглобі та рухових функціях.

Одне дослідження (23 дитини 

віком 4–13 років) вивчало ефек-

тивність шинування порівняно з 

процедурою “шинування + боту-

лотоксин А”. Через 3 місяці в обох 

групах спостерігали однакове по-

кращання, проте через 6, 9 та 12 

місяців тільки у групі поєднаного 

лікування відбулося повернення 

показників до початкового рівня.

У деяких дослідженнях було 

повідомлено про поодинокі 

випадки побічної дії препара-

ту – слабкість ніг, біль у ногах, 

часті падіння при ходінні.

Про вивчення впливу ботуло-

токсину А на спастичну плегію 

верхніх кінцівок у дітей знайде-

но лише одне повідомлення. Із 

14 дітей (4–19 років) частина 

отримувала ботулотоксин А, 

частина – плацебо. Оцінювали 

тонус згиначів великого пальця 

руки, зап’ястя і ліктя, здатність 

розкривати долоню, брати і від-

давати дрібні предмети. Через 

12 тижнів у групі ботулотоксину 

було зафіксовано статистично 

достовірне покращення функції 

стискання–розтискання долоні та 

зменшення тонусу м’язів зап’ястя 

(р=0,01). На тонус м’язів великого 

пальця і ліктьового суглоба боту-

лотоксин істотного впливу не мав.

Незважаючи на гетероген-

ність груп, неоднакові дозування, 

способи оцінювання, наведені в 

описаних вище дослідженнях, 
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дані в цілому свідчать, що боту-

лотоксин А більш ефективний, 

ніж плацебо, при зниженні тонусу 

м’язів, активних рухів у гомілково-

ступневому суглобі та для покра-

щання стилю ходи. У більшості 

досліджень не було розподілу 

хворих за ступенем клінічної 

тяжкості, що, без сумніву, мало 

вплив на остаточний результат. 

У кількох дослідженнях пацієн-

ти із параплегією та геміплегією 

отримали однакову сумарну дозу 

препарату, тож не можна погоди-

тися з твердженням авторів про 

однаковість результатів, адже 

дітям з однобічною патологією 

в уражений м’яз була введена 

вдвічі більша доза препарату.

Оцінювання результатів по-

єднаного лікування було про-

ведене значно пізніше (6 міся-

ців і більше), ніж аналіз даних 

дослідження дії самого лише 

ботулотоксину (1–3 місяці).

Перспективна мета подаль-

ших досліджень – визначити 

оптимальний вік для початку ліку-

вання, інтервал між повторними 

ін’єкціями, економічну ефектив-

ність і побічну дію кількаразо-

вих введень ботулотоксину.

Постінсультна 
спастична плегія

Ботулотоксин А був також 

застосований у лікуванні дорос-

лих для зниження спастичності 

м’язів та збільшення об’єму ру-

хів кінцівок, уражених внаслідок 

інсульту або травми головного 

мозку. Традиційне лікування цієї 

патології залежить від тяжкості її 

перебігу та передбачає перораль-

не або субдуральне застосування 

спазмолітиків, фізіотерапевтичні 

методи, функціональну електро-

стимуляцію, шинування кінцівки, 

місцеві ін’єкції етилового спирту 

або фенолу, а також хірургічну 

корекцію. Перевага використання 

ботулотоксину у таких пацієнтів 

полягає у можливості впливати 

ізольовано на уражений м’яз, не 

викликаючи системної побічної дії 

та не послаблюючи здорові м’язи.

У наймасштабніше досліджен-

ня застосування ботулотоксину А 

у хворих із постінсультними спас-

тичними станами було включено 

126 пацієнтів із постінсультним по-

мірним місцевим спазмом зап’ястя 

і пальців руки. Вони отримували 

по одній ін’єкції ботулотоксину А 

(в сумі 200–240 од.) або плацебо у 

чотири м’язи зап’ястя і пальців. У 

хворих, яким був введений ботуло-

токсин, через 1, 4, 6, 8 і 12 тижнів 

відмічено статистично достовірне 

зниження тонусу згиначів зап’ястя 

і пальців порівняно з тими, хто 

отримав плацебо (р<0,0001 для 

всіх м’язів). На 4-й, 6-й, 8-й і 12-й 

тижні 62% лікованих пацієнтів (по-

рівняно із 27% у групі плацебо) 

повідомили про покращання функ-

цій кінцівки та зменшення болю 

(р<0,001). Статистично достовірної 

різниці у частоті виникнення побіч-

них ефектів між групами не було.

В іншому дослідженні 39 паці-

єнтів із постінсультним гіпертону-

сом згиначів зап’ястя і ліктя отри-

мували ботулотоксин (75, 150 чи 

300 од.) – порівну в біцепс плеча 

та променевий і ліктьовий згиначі 

долоні. На 2-му, 4-му і 6-му тижнях 

статистично достовірно зменшив-

ся тонус цих м’язів у високодозній 

групі (р=0,026–0,044 порівняно з 

групою плацебо). Найменша доза 

послабила гіпертонус на 6-му тиж-

ні, а середня доза не викликала 

жодних змін порівняно з плацебо. 

До 16-го тижня тонус м’язів у всіх 

пацієнтів відновився до початково-

го рівня. Аналогічно організоване 

дослідження групи з 58 хворих 

було проведене із застосуванням 

препарату Диспорт (1000 од.) – 

воно продемонструвало позитивні 

результати лише на 16-му тижні.

Подібне дослідження (103 

пацієнти) довело, що в резуль-

таті лікування ботулотоксином 

верхньої спастичної геміплегії 

функціональні показники не змі-

нюються, незважаючи на те, 

що нормалізується тонус м’язів 

та об’єм рухів у суглобах.

Електростимуляція підвищує 

ефективність лікування ботуло-

токсином – серед 24 пацієнтів зі 

спатичною геміплегією верхніх 

кінцівок найкращі результати 

отримані при поєднанні ін’єкцій 

ботулотоксину А з електро-

стимуляцією задіяних м’язів.

Ботулотоксин типу В не 

справляє на описаний контин-

гент пацієнтів такої позитив-

ної дії, як ботулотоксин А.

Вплив ботулотоксину А на стан 

пацієнтів із постінсультною ниж-

ньою спастичною параплегією 

Таблиця 2
Підсумки результатів рандомізованих досліджень 
нетипових способів застосування ботулотоксину

Патологія Кількість 
пацієнтів Висновки

Ахалазія стравоходу 278
Більш ефективний, ніж плацебо; менш 
ефективний, ніж пневмодилатація чи 
кардіоміотомія

Первинний ідіопатичний 
тремор 168

Більш ефективний, ніж плацебо, для 
лікування тремору рук; неефективний при 
треморі голови

Пітливість долонь 50 Більш ефективний, ніж плацебо, але 
викликає послаблення стискання кисті

Мігрень 197
Суперечливі дані; у двох дослідженнях 
– більш ефективний, ніж плацебо, для 
зменшення частоти нападів

Цервікогенний головний біль 26 Більш ефективний, ніж плацебо

Головний біль напруги 395 Суперечливі дані; у більшості досліджень – 
неефективний

Хронічна анальна тріщина 336
Більш ефективний, ніж плацебо та місцеві 
аплікації нітрогліцеринової мазі; менш 
ефективний, ніж хірургічне лікування

ДЦП із переважним 
ураженням нижніх кінцівок 421

Більш ефективний, ніж плацебо, при збіль-
шенні об’єму рухів у гомілково-ступневому 
суглобі та поліпшенні стилю ходи; порів-
няно з шинуванням – однаково ефективний

ДЦП із переважним 
ураженням верхніх кінцівок 14 Більш ефективний, ніж плацебо, для 

зменшення гіпертонусу зап’ястя

Постінсультна нижня 
спастична плегія у дорослих 306 Суперечливі дані

Постінсультна верхня 
спастична плегія у дорослих 365

Більш ефективний, ніж плацебо, для 
зменшення тонусу зап’ястя й пальців; не 
впливає на біль та об’єм рухів у суглобі; 
суперечливі дані про вплив на функціо-
нальну здатність. Ботулотоксин типу В 
неефективний взагалі
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вивчали у 306 пацієнтів у 3 дослі-

дженнях. У найбільшому з них 234 

пацієнти отримували в уражені 

м’язи або ін’єкцію ботулотоксину 

А (Диспорт 500, 1000 або 1500 

од.), або плацебо. Через 12 тижнів 

у пацієнтів не було різниці в по-

казниках ходіння, хоча й спостері-

галося невелике статистично до-

стовірне зменшення тонусу м’язів 

гомілки, болю в ногах і зниження 

потреби у засобах допомоги 

при ходінні; найкращі результа-

ти виявлені у високодозній групі 

(р=0,002–0,0019). Подібні резуль-

тати отримано також у досліджен-

ні інших 52 пацієнтів, які отримува-

ли Батокс (400 од.): через 12 тиж-

нів, незважаючи на покращання 

тонусу м’язів, збільшення об’єму 

рухів у суглобах і суб’єктивне оці-

нювання недієздатності самими 

пацієнтами, функціонального по-

кращання зафіксовано не було.

Порівняльне дослідження боту-

лотоксину А та підшкірної феноло-

вої (5%) блокади гомілкових нервів 

проведене у 20 пацієнтів. На 2-му 

та 4-му тижнях у групі ботулоток-

сину було визначено статистично 

достовірне зниження тонусу гоміл-

кових м’язів (р<0,05), хоча на 8-му 

та 12-му тижнях ці показники зрів-

нялися. В обох групах покращили-

ся показники ходіння і збільшився 

об’єм рухів у суглобах, але більш 

суттєві зміни (хоча й статистично 

недостовірні) були зафіксовані у 

пацієнтів, лікованих ботулоток-

сином. Побічна дія медикаментів 

спостерігалася в обох групах 

тільки у місці ін’єкції: незначний 

дискомфорт при введені ботуло-

токсину і тимчасова сильна болю-

чість при застосуванні фенолу.

Опубліковані дані свідчать про 

те, що для лікування хворих із 

постінсультною верхньою спас-

тичною плегією ботулотоксин 

ефективніше за плацебо зменшує 

тонус згиначів зап’ястя і пальців, 

збільшує об’єм рухів у ліктьовому 

суглобі; проте дані про його вплив 

на біль та функціональну здат-

ність верхньої кінцівки виявилися 

суперечними. За результатами 

наведених досліджень складно 

оцінити придатність ботулотокси-

ну для лікування постінсультних 

спастичних станів нижніх кінцівок, 

оскільки були застосовані різні 

препарати, у різних дозах, а роз-

поділ пацієнтів у дослідні й контр-

ольні групи був нерівномірним.

Підсумки клінічних 
досліджень

Із семи розглянутих спосо-

бів нетипового застосування 

ботулотоксину найбільше до-

сліджувався спосіб лікування 

головного болю (14 досліджень 

за участю 618 пацієнтів), хоча 

найбільша кількість обстежених 

була задіяна в дослідженні по-

стінсультної спастичної плегії у 

дорослих (671 пацієнт). У біль-

шості плацебоконтрольованих 

досліджень ботулотоксин ви-

явився більш ефективним, ніж 

плацебо, крім досліджень за-

стосування його при мігрені та 

нижній постінсультній спастичній 

плегії у дорослих, в яких отри-

мані суперечливі результати. 

Єдина патологія, при якій боту-

лотоксин виявився неефектив-

ним, – це головний біль напруги. 

У таблиці 2 наведено підсумовані 

дані описаних досліджень.

Побічні ефекти

Побічні ефекти ботулоток-

сину типів А і В різняться за 

видом, тяжкістю, частотою ви-

никнення. Найчастіше це біль, 

еритема, екхімоз у місці ін’єкції. 

Поширення препарату навколо 

точки вколювання може ви-

кликати локальну слабкість 

м’язів, яка зазвичай швидко 

минає, хоча іноді може залиша-

тися кілька місяців. Остаточний 

аналіз 36 досліджень, в яких 

брали участь 1425 пацієнтів, 

лікованих ботулотоксином А, 

визначив, що місцева слабкість 

м’язів була єдиним статистично 

достовірним ускладенням по-

рівняно з ін’єкцією плацебо, 

тому можна цей вид лікування 

вважати безпечним і таким, що 

добре переноситься хворими.

Обережне введення боту-

лотоксину в уражений м’яз, 

мінімізація об’єму ін’єкованого 

препарату та зменшення 

кількості ін’єкцій сприятиме 

зменшенню локальних ускла-

день, зокрема несподіваного 

паралічу м’язів, прилеглих до 

точки ін’єкції. Накладання на 

місце введення препарату льо-

ду та локальних анестетиків 

також може зменшити інтен-

сивність прояву побічної дії.

Продукування антитіл до бо-

тулотоксину може спричинити 

клінічну резистентність до бо-

тулотоксинотерапії. Імунна від-

повідь більш імовірно виникає 

при застосуванні високих доз 

ботулотоксину, введених у великі 

м’язові масиви. У цьому випадку у 

пацієнтів, що раніше отримували 

ботулотоксин А, можна викорис-

товувати ботулотоксин В, тому що 

антитіла до певного типу ботуло-

токсину не мають перехресної дії.

Існують лише поодинокі по-

відомлення про летальні ви-

падки, що були пов’язані з 

розвитком дисфагії, пневмонії, 

надмірним ослабленням м’язів 

чи анафілактичним шоком. У 

випадку анафілаксії необхід-

не застосування адреналіну 

та медикаментів подібної дії. 

Ботуліновий антитоксин по-

казаний у випадках передозу-

вання або помилкової ін’єкції, 

але слід зважати на те, що 

його протидія не є миттєвою.

Одночасне застосування 

ботулотоксину й аміноглікози-

дів або інших медикаментів, які 

впливають на нервово-м’язову 

передачу (наприклад, кураре-

подібні препарати), може по-

силити дію ботулотоксину і тому 

є вкрай небажаним. Ефект від 

призначення різних типів боту-

лотоксину одночасно або з про-

міжком меншим, ніж 4 місяці, не-

відомий, але можна припустити 

посилення нейропаралітичної 

дії. Не слід застосовувати пре-

парат у пацієнтів, в анамнезі 

яких є свідчення щодо гіпер-

чутливості до будь-якого з його 

компонентів, а також у випадку 

інфекції шкіри в місці передба-

чуваної ін’єкції. У пацієнтів із не-

врологічними захворюваннями 

рухового чи нервово-м’язового 

типу – міастенія гравіс, невро-

патія рухових нервів, боковий 

аміотрофічний склероз – може 

виявитися більша схильність 

до побічної дії ботулотоксину 

або виникнути загострення іс-

нуючої хвороби. Для пацієнтів 

старше 65 років вибір дози пре-

парату слід починати з наймен-

шої, оскільки літні люди більш 

чутливі до дії ботулотоксину.

Висновок

Проаналізовані клінічні до-

слідження свідчать на користь 

застосування ботулотоксину для 

лікування низки захворювань, 

хоча необхідним є проведення 

подальших досліджень для ви-

значення ефективності препарату 

порівняно з традиційними мето-

дами лікування та розроблення 

прогностичних показників реакції 

пацієнта на лікування. Хоча в 

цілому ботулотоксин добре пе-

реноситься пацієнтами, проте у 

кожному випадку його нетипо-

вого застосування слід уважно 

вивчити співвідношення користь/

ризик для конкретного хворого.
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