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Den anaeroba sporbildande bakteri-
en Clostridium botulinum bildar sju
antigenspecifika neurotoxiner, be-
nämnda A–G. Samtliga toxintyper
spjälkas enzymatiskt i en tung kedja
(molekylvikt 100kD) och en lätt kedja
(vikt 50 kD), vilka förbinds av en disul-

fidbrygga. Den tunga kedjan binder
specifikt till acetylkolin frisättande
nervändslut, varefter toxinet internali-
seras via endocytos [1].

Gemensamt för samtliga serotyper
tycks vara att den lätta kedjan därefter
via proteolys klyver någon av de pepti-
der som medierar frisättningen av ace-
tylkolin från vesikel till synaps [2]. I
den neuromuskulära synapsen upp-
kommer därmed en kemiskt betingad
denervation, vilket förorsakar en dosbe-
roende grad av muskelförsvagning. 

Dosberoende svaghet
Det fruktade, men mycket ovanliga,

tillståndet botulism karaktäriseras av
generaliserade slappa pareser ofta de-
buterande i kranialnervsinnerverad
muskulatur med dubbelseende och
sväljningsbesvär. Den tidigare betydan-
de mortaliteten på grund av andnings-
muskelpares och autonom dysfunktion
är numera starkt reducerad, bl a genom
utvecklingen av intensivvård och speci-
fikt antiserum. Botulism orsakas oftast
av toxininnehållande föda, historiskt
har främst korv – botulus på latin – då-
ligt rykte [3].

Båda de kommersiellt tillgängliga
behandlingsalternativen – Botox (Al-
lergan) och Dysport (Speywood, till-
gängligt på licens) – innehåller botuli-
numtoxin A. Preparatens potens anges
för båda i biologiska enheter, där 1 E
motsvarar mus LD50 (letal dos för 50
procent av muspopulation). Vid injek-
tioner på patienter tycks dock effekten
av en E Botox motsvara tre till fyra E
Dysport [4]. Orsaken till skillnaden i
potens är troligen främst betingad av de
ytterligare komponenter (utöver toxi-
net) som ingår i de färdiga läkemedels-
produkterna. I artikeln kommer enhets-
angivelser att avse det i Sverige domi-
nerande preparatet – Botox. Botuli-
numtoxinet späds i fysiologisk natrium-
kloridlösning till önskad koncentration
före injektionen.

Systemeffekter på apa har visats vid
doser på 33 E/kg kroppsvikt, och LD50
har uppskattats till ca 39 E/kg [5]. Vid
en kroppsvikt på 75 kg skulle således
LD50 vara ca 3 000 E, vilket motsvarar
ca 7,5 mikrogram. För att undvika sy-
stemeffekter rekommenderas 400 E

som maximal dos vid enskilt behand-
lingstillfälle. Det terapeutiska syftet vid
samtliga sjukdomstillstånd är att för-
svaga, men inte totalt paralysera den in-
jicerade muskeln. Klinisk förbättring
ses vanligen en till två veckor efter in-
jektionen, med en gradvis återgång till
utgångsläget efter två till fyra månader
[6].

OFTALMOLOGISKA
INDIKATIONER 
Blefarospasm är ett fokalt dystoni-

tillstånd med ofrivilliga dubbelsidiga
kramper i ögonlocken (Figur 1), vilket
förorsakar stora synproblem speciellt
vid bilkörning, TV-tittande och läsning.
Det kan uppträda isolerat eller i kombi-
nation med dystoni på annan lokal, van-
ligast oromandibulär dystoni vilket bru-
kar benämnas Meiges syndrom. Till-
ståndet uppträder ibland sekundärt till
annan neurologisk sjukdom eller neuro-
leptikabehandling och kan ibland miss-
tolkas som ögontorrhet eller nervösa
tics. 

Prevalensen för blefarospasm tycks i
Sverige (baserat på erfarenheten i
Stockholmsregionen och Skåne) vara
ca 30 per miljon invånare. Ca tre fjärde-
delar har primär isolerad blefarospasm.
Vid behandlingen med botulinumtoxin
ges subdermala injektioner över orbicu-
laris oculi, vanligen på två ställen i var-
dera övre och nedre ögonlocken (Figur
2). Injektionerna måste upprepas med
sex till tolv veckors mellanrum tätast
vid blefarospasm med annan neurolo-
gisk sjukdom, som ofta svarar tämligen
dåligt på behandlingen. Däremot har
patienter med primär blefarospasm ge-
nerellt mycket stor nytta av behandling-
en [7]. 

God effekt vid primär
hemifacial spasm
Tillståndet innebär repetitiva ensidi-

ga kontraktioner av facialismuskulatu-
ren, ofta mest uttalat kring ögat. Orsa-
ken till primär hemifacialisspasm antas
vara lokala s k efaptiska urladdningar i
facialisnerven, och patofysiologin skil-
jer sig därmed från dystoni. Neurora-
diologisk utredning krävs för uteslutan-
de av bakomliggande lokal expansiv
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process i hjärnstamsregionen. Sekun-
där hemifacial spasm kan uppträda som
ett följdtillstånd till facialispares.

Vi har sammantaget behandlat 39
patienter från Stockholmsregionen
motsvarande en prevalens på ca 25 per
miljon invånare. En kvinnlig övervikt
noteras på ungefär 2:1, cirka fyra fem-
tedelar av fallen är primära. Behand-
lingen ges på spasmsidan på samma sätt
som vid blefarospasm, här krävs dock
ofta främst injektioner vid det nedre
ögonlocket (Figur 2). När ryckningar
omfattar kind och mungipa kan injek-
tioner även läggas i kinden, dock alltid
med marginal ovan nasolabialfåran för
att undvika allt för kraftig påverkan av
mungipan med läckage vid födointag.

Effekten är mycket god vid primär
hemifacial spasm, ibland kvarstående
upp till sex månader. Vid sekundär he-
mifacial spasm är resultaten mer varie-
rande, och dosen kan behöva reduceras
för att undvika lokala komplikationer.

Första injektionerna
gavs mot skelning
Behandling av strabism (skelning)

var den initiala indikationen när Alan
Scott gav de första botulinumtoxinin-
jektionerna i ögonmuskulaturen på apa
och därefter på människa [8].

Vid behandling av vuxna patienter
ges injektionen i enskilda ögonmuskler
under EMG (elektromyografisk) led-
ning med injektionsnålen som elektrod.
På barn, som bara undantagsvis be-
handlas med botulinumtoxin, ges injek-
tionen lämpligen under kortnarkos med
friläggning av den muskel som ska be-
handlas. Då användningen vid strabism
är begränsad utförs den i Sverige bara
vid ögonkliniken, Huddinge sjukhus,

på licens. Ett hundratal patienter har hit-
tills behandlats [9]. 

De vanligaste indikationerna är helt
kortfattat:
– Konkomitant strabism med liten skel-

ningsvinkel eller där operation är
kontraindicerad. Den bestående ef-
fekten av injektionen är en liten re-
duktion av skelningsvinkeln.

– Paralytisk skelning, speciellt under
den den akuta fasen av t ex abducens-
pares, för att uppnå enkelseende i be-
kväm blickriktning och söka för-
hindra kontraktur i antagonisten un-
der läkning.

– Förvärvad nystagmus med oscillopsi,
speciellt hos patienter med neurolo-
gisk sjukdom [10]. I dessa fall ges in-
jektionen vanligen retrobulbärt (utan
EMG) för att ge en omfattande ögon-
muskelförlamning. Injektionen mås-
te upprepas när symtomen ånyo för-
värras.
Biverkningarna vid skelning är på-

verkan av intilliggande ögonmuskler
med lätt pares och ptos som följd. Svå-
rare komplikationer såsom bulbperfo-
ration har knappast förekommit inter-
nationellt och har aldrig uppträtt under
vår behandling.

NEUROLOGISKA INDIKATIONER
Cervikal dystoni utgör för närvaran-

de den dominerande indikationen för
botulinumtoxinbehandling inom neu-
rologin. Prevalensen har uppskattats till
89 per miljon invånare, vilket gör cervi-
kal dystoni till den vanligaste av de fo-
kala dystonierna [11].

Behandling mot cervikal
dystoni sedan tio år
Botulinumtoxinbehandling introdu-

cerades för tio år sedan i Nordamerika

[12], och förekommer sedan sju år i
Sverige [13].

De muskler som främst är aktuella
för injektion är i fallande ordning sple-
nius, sternocleidomastoideus, levator
scapulae och trapezius.

Ibland bör ytterligare muskler över-
vägas, t ex scalenusgruppen och platys-
ma vid anterocollis (framåtböjning),
romboideerna vid engagemang av sca-
pula och djupare nackmuskulatur som
semispinalis vid svårbehandlad retro-
collis (bakåtsträckning). Oftast krävs
injektion av tre till fyra muskler per be-
handlingstillfälle. 

Totalt har 120 patienter behandlats
under de senaste tre åren vid Karolins-
ka sjukhuset, varav 96 kvarstår i be-
handling. Patienter med anterocollis är
överrepresenterade i gruppen med då-
ligt behandlingsresultat. Orsaken till
detta är förmodligen att också preverte-
brala muskelgrupper är engagerade, vil-
ka ej kan injiceras (t ex longus capitis).
Tre patienter har efter initialt uttalad be-
svärslindring successivt förlorat be-
handlingseffekten, troligen på grund av
en immunologisk resistensutveckling
(se nedan). 

Dysfagi
vanligaste biverkningen
Dysfagi (sväljningsbevär) är den bi-

verkning som oftast noteras efter botu-
linumtoxin behandling av cervikal dys-
toni. 10 procent av patienterna har upp-
levt dysfagi i lätt till måttlig grad efter
något injektionstillfälle, sjukvårdsin-
sats har aldrig varit påkallad.

Liknande frekvens av dysfagi vid
Botoxbehandling har tidigare rapporte-
rats från USA [5]. Högre dysfagifre-
kvens har beskrivits vid behandling
med Dysport [17]; jämförelse mellan
preparaten är dock svår att göra i avsak-
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Figur 2. Förslag till injektionsställen vid
blefarospasm (vita och grå cirklar)
respektive hemifacialisspasm (grå och
svarta cirklar). Vid blefarospasm ges
injektionerna bilateralt, vanligen fyra
injektioner i ögonlocken och en till två i
ögonbrynen.

Figur 1. Patient med uttalad
blefarospasm före behandling.



nad av studie där likvärdigt effektiv dos
av de båda preparaten fastställts.

Minskad smärta
och bättre livskvalitet
Symtomlindringen uppträder oftast

någon vecka efter botulinumtoxininjek-
tionen, ibland dock med upp till en må-
nads latens. Den lokala neuromuskulä-
ra effekten uppträder betydligt tidigare
eftersom amplituden av muskelsvaret
vid nervstimulering minskar redan efter
något dygn [13].

Möjligen är muskelförsvagningen
inte den enda förklaringen till patien-
tens förbättrade huvudhållning. Tecken
på en förändrad central programmering
av de dystont aktiverade musklerna har
påvisats [14]. 

Ett uttryck för att en ändrad afferens
från den behandlade muskeln kan ha be-
tydelse är att många patienter upplever
minskad smärta som ett betydande in-
slag i behandlingseffekten. En genom-
snittligt halverad nivå av smärta och en
påtagligt förbättrad livskvalitet har på-
visats efter botulinumtoxinbehandling
[15], Figur 3. Placebokontrollerade
dubbelblinda studier har också visat
signifikant förbättring av status [12,
16]. 

Lokalisering
med hjälp av EMG
EMG analys har påvisat att det dys-

tona aktiveringsmönstret kan ändras ef-
ter botulinumtoxinbehandling, oftast
med en ökad aktivitet i synergister till
de injicerade musklerna [17]. Möjligen
kan EMG ge bättre underlag för val av
muskler och doser än vad som kan upp-
nås med palpation och klinisk analys
[18]. Av större betydelse är dock för-
modligen att injektionen säkrare kan
placeras i avsedd muskel med stöd av

EMG-avledning. Med erfarenhet kan
dock de ytliga muskler som oftast är ak-
tuella för behandling identifieras palpa-
toriskt. Vi utnyttjar därför EMG endast
i utvalda fall med komplex felställning
av huvudet där tidigare injektioner gett
otillfredställande effekt, vilket motsva-
rar internationella rekommendationer
[6]. 

Handdystoni svårbehandlad
Tio patienter med handdystoni har

behandlats. Besvären uppträder här lik-
som vid spasmodisk dysfoni enbart vid
aktivitet och uppträder mest typiskt vid
skrivning – skrivkramp. Ofta sker en
gradvis progress med påverkan även
vid annan aktivitet. Vissa yrkesgrupper
som yrkesmusiker är överrepresentera-
de.

Behandlingen föregås av analys av
symtom och status under provocerande
aktivitet för att identifiera vilka muskler
som skall injiceras. EMG-ledning av in-
jektionsnålen är här en förutsättning för
att uppnå en adekvat lokalisation. Ofta
är marginalen i enskild muskel ett fåtal
enheter Botox mellan avsaknad av ef-
fekt och alltför kraftig effekt med funk-
tionsinskränkande svaghet. Eftersom
dessa patienter till följd av sitt yrke ofta
har extra stora krav på handfunktionen
är svaghet sällan acceptabel.

Det är också svårt att uppnå identisk

effekt vid upprepade behandlingar. För
hälften av patienterna har inte det sam-
manvägda resultatet varit tillräckligt
bra för att motivera fortsatt behandling.
Handdystoni är därmed det mest svår-
behandlade fokala dystonitillståndet,
vilket framgår särskilt klart vid lång-
tidsstudier [19]. 

Oromandibulär dystoni har
behandlats med framgång
Tre patienter med isolerad dystoni i

käkregionen har behandlats, varav två
har utvecklat besvären efter neurolepti-
kabehandling. I samtliga fall har en ex-
cessiv sammanbitning av käkarna för-
bättrats efter injektion i masseter- och
temporalismuskulaturen, och även ofri-
villiga horisontalrörelser av underkä-
ken har framgångsrikt behandlats med
injektioner i pterygoideus medialis. Vid
ofrivillig käköppning krävs injektion i
supra- och infrahyoidalmuskulatur, vil-
ket har försökts på några patienter med
kombinerad anterocollis och ofrivillig
käköppning. Symtomlindringen har
dock varit marginell, och betydande ris-
ker föreligger för dysfagi, eftersom des-
sa muskelgrupper medverkar i svälj-
ningsrörelsen. 

Begränsad effekt
vid båldystoni
Tre patienter med generaliserad dys-

toni har behandlats med botulinumtox-
in mot skolios, men effekten har varit
begränsad förmodligen bl a på grund av
att den mångfald muskler som behöver
injiceras kräver doser överstigande den
nu iakttagna maximala totaldosen på
400 E.

Har prövats vid
spasticitet
Botulinumtoxinbehandling har givit

nedsatt tonus vid t ex flexionsspasticitet
i armen efter slaganfall [20] och även i
en dubbel-blind studie av adduktions-
spasticitet i benen vid multipel skleros
[21]. För att behandlingen ska vara me-
ningsfull krävs dock att tonusminsk-
ningen kan omsättas i förbättrad funk-
tion och/eller minskat hjälpbehov i dag-
liga aktiviteter. Objektiva tecken på
funktionsvinst har kunnat visas i vissa
fall bl a genom gånganalys före och ef-
ter behandling av måttligt svår spastisk
parapares.

Vidare studier krävs för att identifie-
ra för vilka patienter och när i sjuk-
domsförloppet som botulinumtoxinbe-
handling ska övervägas. För att få bästa
möjliga utfall av behandlingen krävs ett
nära samarbete med sjukgymnast. 

God effekt
på huvudtremor
Goda resultat har rapporterats vid

behandling av tremor [22]. Vi har be-
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Figur 3. Livskvalitet mätt enligt
Nottingham Health Profile del I, vilken
utgörs av 38 frågor som viktas och
indelas i sex delkategorier, där högre
poäng  innebär sämre livskvalitet (max
100 poäng). Jämförelse mellan
medelvärden före respektive efter ett års
behandling med botulinumtoxin för 20
patienter med cervikal dystoni och en
ålders- och könsmatchad kontrollgrupp.
Livskvaliteten förbättrades signifikant
efter behandlingen (P<0,01), förbättring
sågs särskilt i kategorierna smärta,
emotioner och energi [15].



handlat sex patienter med huvudtremor,
där hälften har upplevt en betydande
symtomförbättring. Tremor med över-
vägande horisontell riktning svarar
bättre än nickande huvudrörelser, som
ofta även kräver injektion av scalenus-
musklerna.

Handtremor är svårbehandlad, då de
doser som krävs i fingerflexorer och ex-
tensorer enligt vår erfarenhet oftast in-
nebär tillkomst av svaghet med andra
funktionsproblem som följd. 

LARYNGOLOGISKA
INDIKATIONER
Injektioner med botulinumtoxin har

blivit ett allt mer spritt behandlingsal-
ternativ för spasmodisk dysfoni (SD),
ett tillstånd orsakat av dystoni i den inre
larynxmuskulaturen. Prevalensen av
SD är inte känd, men sannolikt finns
omkring 300 patienter i Sverige [23].

De ofrivilliga kramperna uppträder
endast vid tal, och sannolikt är de flesta
larynxmusklerna engagerade men i oli-
ka grad hos olika patienter. Det vanli-
gaste tillståndet är s k adduktor-SD då
patienten har en egendomligt pressad,
klangfattig röst som fluktuerar i styrka
och klang.

Dystoni övervägande i abduktor-
muskulaturen förekommer även, vilket
ger upphov till ofrivilliga röstavbrott
med läckage. Detta tillstånd kallas ab-
duktor-SD och är mycket ovanligt.

Ges mot spasmodisk dysfoni
Botulinumtoxinbehandling för ad-

duktor SD har skett i USA sedan cirka
tio år [24]. I Sverige påbörjades be-
handlingen vid Huddinge sjukhus foni-
atriska klinik och har senare tagits upp
även i Örebro, Göteborg och Lund vid
respektive foniatrisk avdelning.

Injektionen ges direkt i m thyroary-
tenoideus (vars mediala del även kallas
m vokalis) via en teflonöverdragen
kombinerad EMG- och injektionsnål.
Nålen sticks in genom membrana cri-
cothyreoidea några mm lateralt om me-
dellinjen och riktas bakåt uppåt lateralt.
Den går härmed in i muskeln submu-
köst utan att passera via larynxlumen,
och nålläget bekräftas med EMG-sig-
nalen.

Effekten av injektionen blir att den
kraftigt pressade fonation som känne-
tecknar sjukdomen minskar eller elimi-
neras helt och talet åter blir flytande. Ef-
ter en period med mer eller mindre kraf-
tigt läckande röst (1–4 veckor) återgår
rösten i de flesta fall till något som pati-
enten beskriver som normal funktion
under ett varierande antal veckor innan
den så småningom långsamt försämras
igen.

Vanligtvis krävs injektion ungefär
var tredje månad men i många fall kan

man förlänga intervallen upp till fem till
sex månader. I enstaka fall har patienter
varit besvärsfria 18–24 månader. En
vanlig biverkning av injektionen, förut-
om kraftig heshet, är klumpkänsla och
tendens till felsväljning av lättflytande
vätska. Detta symtom är dosberoende
och släpper vanligtvis inom en vecka
efter injektion.

Grav rösttremor
en udda indikation
En udda indikation för laryngeal bo-

tulinumtoxinbehandling är grav rösttre-
mor, vilket ger symtom som är snarlika
dem vid SD och lätt kan förväxlas med
dessa.

Diagnosen ställs med örat och vid fi-
beroptisk larynxundersökning. Vid
Huddinge behandlas för närvarande ett
tiotal patienter med Botox för denna
åkomma. Behandlingen för tremor är
betydligt mer svårstyrd och resultaten
mindre uppmuntrande än vid adduktor-
SD. Botulinumtoxininjektion har också
visat sig vara av värde i vissa fall av
grav dysartrofoni (t ex vid multipel
skleros och torsionsdystoni). Vi har
med framgång även behandlat en pa-
tient på grund av inspiratorisk stridor
med paradoxal stämbandsadduktion
efter halskirurgi.

GASTROINTESTINALA OCH
UROLOGISKA INDIKATIONER
Akalasi har med endoskopisk teknik

behandlats med gynnsamt resultat [25].
Förbättrad utläkning av analfissur har
påvisats efter lokal injektion av botuli-
numtoxin i inre analsfinktern, troligen
betingad av en bättre lokal perfusion ef-
ter behandlingen [26]. Goda resultat har
även rapporterats vid behandling av
miktionsrubbning på grund av detrusor-
sfinkterdyssynergi [27].

ÖVRIGA INDIKATIONER
Vi har även god erfarenhet av botuli-

numtoxinbehandling vid smärtsam
muskelspasm som resttillstånd efter
diskbråck [28].

Injektioner vid hemifacial spasm
åstadkommer en utslätning av huden i
den behandlade ansiktshalvan. Botulin-
umtoxinbehandling på kosmetisk indi-
kation är relativt vanligt förekommande
i USA.

Även avsaknad av effekt vid botuli-
numtoxinbehandling kan vara av intres-
se. Botulinumtoxininjektioner i tempo-
ralismuskeln gav ingen effekt vid spän-
ningshuvudvärk [29]. Patienter med
oromandibulär dystoni kan enligt vår
erfarenhet vara helt smärtfria trots bety-
dande hypertrofi av temporalismusku-
laturen. Indicier finns därmed på att
ökad muskeltonus kanske inte är den

avgörande komponenten i patofysiolo-
gin vid spänningshuvudvärk.

FUNKTIONSÅTERKOMST
Histologisk undersökning av en bo-

tulinumtoxinbehandlad muskel påvisar
betydande utväxt av omogna nervter-
minaler [30], vilka antas ligga bakom
den gradvisa funktionsåterkomsten.
Vid EMG-undersökning av sternoclei-
domastoideus efter botulinumtoxinin-
jektion saknades dock tecken på
omogen reinnervation vid funktions-
återkomst; i stället sågs tecken på en
kvarstående atrofiering eller förlust av
muskelfibrer trots återkomst av behand-
lingskrävande dystonisymtom [31].

SYSTEMEFFEKTER
Vid behandlingsstudier med botuli-

numtoxin rapporteras ofta förekomst av
en övergående matthet eller en influen-
saliknande reaktion hos enstaka patien-
ter [5]. Distanseffekter med störning av
den neuromuskulära transmissionen
har påvisats i armmuskulatur efter bo-
tulinumtoxininjektioner i huvud och
halsregionen [32-34].

Motstridiga resultat har framkommit
avseende systemisk autonom påverkan
[34-36]. Generell svaghet finns beskri-
ven efter botulinumtoxinbehandling av
patienter med postpoliosyndrom [37]
respektive odiagnostiserat myastent
syndrom [38]. Det är därför sannolikt
att mindre mängder av toxinet cirkule-
rar systemiskt. Huruvida detta kan ge
upphov till kumulativa effekter av kli-
nisk betydelse efter många års behand-
ling är oklart. Eftersom den internatio-
nella behandlingserfarenheten vid de
tillstånd som kräver höga doser inskrän-
ker sig till cirka tio år, kan man inte sä-
kert utesluta ogynnsamma effekter av
en potentiellt livslång behandling t ex
av fokala dystonitillstånd oftast debute-
rande kring 40-årsåldern.

För närvarande avråds från behand-
ling av patienter med känd neuromus-
kulär transmissionsrubbning (Myasthe-
nia gravis, Lambert–Eatons myastena
syndrom). Därutöver ska risken för in-
teraktion övervägas för patienter som
under pågående botulinumtoxinbe-
handling förskrivs aminoglykosidpre-
parat, vilka också kan påverka den neu-
romuskulära transmissionen. Det finns
dock skäl för försiktighet även vid and-
ra kända neurologiska sjukdomar med
muskulär svaghet, liksom hos gravida
och ammande patienter, där erfarenhe-
ten är begränsad.

RESISTENSUTVECKLING
Resistensutveckling förekommer

främst vid cervikal dystoni, och ses då
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särskilt bland patienter som erhållit ext-
rainjektioner som påspädning till en ny-
ligen given behandling med otillfreds-
ställande effekt [39]. Särskilt vid till-
stånd med krav på höga doser botuli-
numtoxin finns därför skäl att upprätt-
hålla ett minsta intervall på tio veckor
mellan varje behandling. Troligen be-
tingas resistensutvecklingen av att anti-
kroppar blockerar upptag av toxinet till
de kolinerga nervändsluten. In vitro-
och även in vivometodik för att påvisa
antikroppar har dock visat bristande
korrelation med förekomsten av resis-
tens [40]. Våra tre Botoxresistenta pati-
enter svarade inte heller på Dysport, vil-
ket ju innehåller botulinumtoxin av
samma serotyp. Efter ett års karens har
två av patienterna erhållit en ny injek-
tion med botulinumtoxin med viss ef-
fekt. 

Preparat bestående av botulinumtox-
in B respektive F är under klinisk pröv-
ning internationellt. Preliminära resul-
tat talar för att dessa serotyper har kor-
tare effektduration än botulinumtoxin
A [41, 42]. Därmed kommer de förmod-
ligen främst att bli aktuella som behand-
lingsalternativ för patienter som är resi-
stenta mot botulinumtoxin A.

SAMMANFATTNING
Botulinumtoxinbehandling är ett

förstahandsalternativ vid behandling av
ett flertal sjukdomstillstånd inom neu-
rologi, oftalmologi och laryngologi och
blir av ökande intresse även för läkare
verksamma inom bl a rehabiliterings-
medicin, pediatrik, kirurgi och urologi.
Biverkningar är sällsynta, men effekten
av mångårig behandling i höga doser är
inte helt klarlagd.

Behandlingen bör därför ske på
strikta indikationer, särskilda krav före-
ligger på kunnande om lokal anatomi,
och för vissa indikationer krävs även
tillgång till EMG-kompetens.

Ett nordiskt möte angående dystoni
med tonvikt på botulinumtoxinbehand-
ling kommer att äga rum i Stockholm i
september 1996. 
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Läkartidningens
serie 1990–1992

i särtryck

När konsensus saknas om
hur läkaren bör behandla,
spelar den beprövade erfa-
renheten stor roll. Det 48-sidi-
ga häftet innehåller 32 korta,
praktiskt inriktade artiklar
med anknytning till vårdens
vardag och vänder sig till alla
kliniskt verksamma läkare.
Förutom diagnostik med tera-
pi speglas goda exempel på
prevention, ledningsfrågor
och administration.
Pris 55 kr. Vid 11–50 ex 50 kr,
vid högre upplagor 47 kr/ex.
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