
Program lekowy  
Narodowego Funduszu Zdrowia  
leczenia dystonii ogniskowych 

toksyną botulinową 

Stanisław Ochudło 

Oddział Neurologii  

 

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne  

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach  



Jankovic J, The Lancet Neurology 2009  

algorytm leczenia dystonii wg Jankovic’a 



skuteczność toksyny botulinowej w dystonii szyjnej 

wiarygodność 
danych 
 

liczba pacjentów wskaźnik 
skuteczności 
leczenia 

wnioski siła zaleceń 

7 badań klasy I 584 TWSTRS 
Tsui 

potwierdzona 
skuteczność 

A oraz  
brak skutecznego 

leczenia 
alternatywnego 

BTX – A 
4 badania klasy I 

318 TWSTRS potwierdzona 
skuteczność 

A 

BTX – B 
3 badania klasy I 

266 TWSTRS potwierdzona 
skuteczność 

A 
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Truong, Mov Dis 2005 

Brashear A Neurology 1999 
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Brans JW., Neurology 1999  
Greene P, Neurology 1990 



Toksyna botulinowa w dystonii ogniskowej  

• skuteczność 
• bezpieczeństwo 
• koszt 
• brak lepszej alternatywy 
• EBM 

American Academy of Neurology 
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Cochraine Library 
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BTX-A w dystonii szyjnej - wyniki wieloletnich obserwacji 

badanie n Obserwacja średnia 
dawka 

parametry 
oceny 

wyniki Wnioski 

Haussermann 
2004,  

Dysport 

100 5 lat 
(do 14 lat) 

883  subiektywna 
ocena w skali:  
-4 do +4 pkt. 

 

• 63% pacjentów   kontynuuje 
leczenie  
• stała poprawa: 1.93  
• 32 pacjenci stale leczeni 
przez 12 lat 

skuteczne 
bezpieczne 

Mohammadi  
2009 

Botox/Dysport  

207 
44/163 

7.3 lat 
(4.4-14 ) 

145/389 GCI  
0-3 pkt. 

• 93% pacjentów kontynuuje 
leczenie 
• poprawa : 2.2/2.5 

skuteczne 
bezpieczne 

Skogseid  
2005 
Botox 

78 5.5 lat 
(1.5-10 ) 

111  subiektywna skala  
7-0 pkt. 

• 67% pacjentów wyraźna 
poprawa 
 

zasadnicza i 
stała 
poprawa 

Kollewe 
2010 

Botox/Dysport 

207 13 lat 145/389 GCI 
0-3 pkt 

• poprawa: 2.2 Botox 
• poprawa: 2.5 Dysport 

skuteczne  
bezpieczne 

Neumann, 
Jankovic 

2004 
Botox/placebo 

1425/ 
884 

metaanaliza 
36 badań 
randomiz. 
podwójnie 

zaślepionych 

175 bezpieczeństwo i 
tolerancja Botox’u 

v. placebo 

•  brak poważnych zdarzeń 
niepożadanych 
• łagodne i umiark. nasilenie 
w 25% BTX  v. 15% placebo 
• ogniskowe osłabienie mm. 

bezpieczne  
dobra 
tolerancja 

Hausserman P , Mov Disord 2004 
Mohammadi B, Neurol Res, 2009 

Skogseid I M, Eur J Neurol 2005 
Kollewe K, 14th Intern Congress MDS, 2010 

Neumann M, Jankovic J, Curr Med. Res Opin 2004 



częstość występowania dystonii ogniskowych 

ESDE Collaborative Group  2000 

Elibol B, 1st Inter Congress on Treatment of Dystonia 2010 

 prawdziwa częstość występowania CD może sięgać: 

  pierwotna dystonia o wczesnym początku:  ~  5 / 100.000 

  pierwotna dystonia o późnym początku:   ~ 60 / 100.000 

 

 prawdopodobnie więcej o 20 – 30% przypadków z dystonią wtórną 



pourazowa dystonia szyjna 

serie 
przypadków 

laterocollis nagły 
początek 

poprawa po 
odpoczynku 

gesty 
antagonist 

zblokowane 
ruchy szyi 

rozlany  
z . bólowy 

BTX 

Karren P 9/9 9/9 2/9 1/9 9/9 + - 

Sa DS  15/16 15/16 brak danych 0/16 16/16 + - 

Tarsy D 6/9 7/9 brak danych 0/9 7/9 + - 

Goldman S 2/5 5/5 1/5 1/5 4/5 + - 

Truong DD 3/6 5/6 0/6 0/6 6/6 + - 

razem 35/45 41/45 3/20 2/45 42/45 + - 

Karen P, Mov Disord 2004 
Sa DS., Mov Disord 2003 

Tarsy D, Mov Disord 1998 
Goldman S, Ahlskog JE, Mayo Clin Proc 1993 

Truong DD, Arch Neurol 1991 

 laterocollis 

 nagły początek 

 zblokowane ruchy szyi i głowy 

 słaby efekt po BTX 



 drżenie głowy w przebiegu CD 38.2% (n=45/118)  
odmienne rokowanie ? 

płeć m/k  1 / 1.2 BTX 
średnie dawki 

wzorzec CD z drżeniem 
% 

bez drżenia % Botox 
Dysport 

 273.8 j 
509 j 

torticollis 
laterocollis 
anterocollis 
retrocollis 
torticollis + latero 
torticollis + antero 
torticollis + retro 
torti  + latero + antero 
torti + latero + retro 

13.4  
0  
0  
4.4 
26.6  
8.9  
15.6  
20  
11.1  

23.3  
1.3  
4.1  
4.1 
23.3 
6.8 
19.2 
12.3  
5.5  

Drżenie + Drżenie - p 

czas leczenia 
(m-ce) 

50 (20-60) 30 (10-60) 0.034 

Tsui  (pkt) 

przed  
BTX 

1 m-c po 
BTX 

follow-up p 

Drżenie + 
 

Drżenie - 

10 (6-12.5) 
 

9 (7-12) 

4 (3-7) 
 

5(3-8) 

8 (5.5-10.5) 
 

9 (7-12) 

<0.001 
 

0.07 

etiologia 

pierwotna % 
wtórna % 
neuroleptyki  (n) 
uraz głowy (n) 
anoxia (n) 
meningitis 
kernicterus 
stwardnienie rozsiane 
atypowy parkinsonizm 
Huntington 

71.2  
28.8  
7 
3 
2 

69.8 
30.2 
13 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

1. w CD z drżeniem głowy występuje lepsza 
odpowiedź na leczenie toksyna botulinową 

2. CD z drżeniem rokuje lepszy przebieg 
kliniczny ? 

 
 

Godeiro-Junior C, Arq Neuropsiquiatr 2008 



kliniczna skuteczność długoterminowego leczenia CD  
w pomiarach TWSTRS 

Brin M & CD-017 BoNTA Study Group, Mov Disord 2008 

N = 326 

obserwacja – 4.2 lata 

 całkowita punktacja TWSTRS na każdej wizycie była niższa niż na początku 

 leczenia 

 największa poprawa wystąpiła na 1. i 2. sesji 



długoterminowa skuteczność stosowania BTX-A w CD 
 

Skogseid IM, Europ J Neurol 2005 

ocena pacjenta: efekt leczenia b. dobry,  dobry i umiarkowany w 85 % 

ocena lekarza: efekt b. dobry, dobry i umiarkowany > 90 %  

N = 78  

obserwacja:  1.5 do10 lat 

metoda: VAS 



działania uboczne BTX-A w CD w wieloletniej obserwacji  

Brin M & CD-017 BoNTA Study Group, Mov Disord 2008 

 AE w ok. 57%, są 

łagodne i dobrze tolerowane 

 

 najczęstsze: 

 dysfagia 

 osłabienie mięsni 

 ból szyi 

 ból w miejscu podania 

częstość występowania AE zmniejsza się po pierwszej sesji  



powikłania BTX w dystonii ogniskowej są odwracalne, przejściowe i 
dobrze tolerowane 

rodzaj objaw ogólna charakterystyka AE 

miejscowe 
  

krwiak  
ból 
łzawienie 
zapalenie rogówki 
obrzęk  
infekcja 
 

• 4.5% - 23% 
• odwracalne  
• przejściowe 
• lokalne 
• niewielkie nasilenie 
• dobrze tolerowane 
• w 10 letniej obserwacji  

redukcja częstości  z 37%  do 11% 
 
• dysfagia w CD1:  

 Botox 3.4%,  Dysport 19.4% 
 
 

 

odczyn mięśniowy niedowład ostrzykiwanych mięśni 
opadanie powieki 
niedomykalność powiek 
wywinięcie powiek 
diplopia 
dysfagia 
opadanie kącika ust 
dyzartria 
ból mięśni 

ogólnoustrojowe objawy grypopodobne 
zawroty głowy 
suchość ust 
ogólne osłabienie 
infekcje górnych dróg oddechowych 
zachłystowe zapalenie płuc 
nasilenie z. miastenicznego 

1Chapman MA, Clinical Therapeutics 2007 
Defazio G, Arch Neurol 2002 
Hsiung GY, Mov Disord 2002 



przyczyny niepowodzeń w leczeniu CD toksyna botulinową 

 nieodpowiednia dawka 

 nieprawidłowy wybór mięśni  

 dynamiczne zmiany wzorca dystonicznego 

 nieprawidłowe rozpoznanie  

 wytworzenie p-ciał neutralizujących 



BTX z fizjoterapią dają lepszy efekt w leczeniu CD  

parametr BTX - 0 BTX - PT P 

Tsui - 8.1 ± 3.2 - 7.2 ± 2.8 Ns 

TWSTRS - 9.1 ± 6.8 - 10.2 ± 6.0 Ns 

ADL - 5.3 ± 5.2 - 9.8 ± 6.3  <  0.05 

skala bólu - 7.1 ± 3.2 - 13.0 ± 3.2 < 0.001 

czas działania BTX (dni) 99.1  118.8 <  0.05 

dawka BTX 325.5 284.5 <  0.01 

Tassorelli C, Mov Disord 2006 

N = 40 

Fizjoterapia: 2 tyg. / 60-90 min: masaż głęboki mięśni szyi, techniki rozciągania mięśni szyi (bierne i 

czynne),ćwiczenia posturalne  ćwiczenia mięśni  osiowych     

skojarzone leczenie BTX + fizjoterapia: 

  

1. wydłuża czas działania BTX  5.  nie zmienia stopnia ruchowej poprawy CD 

2. pozwala zmniejszyć dawkę BTX 

3. poprawia ADL  

4. daje lepszy efekt p-bólowy 

 



farmakoekonomika leczenia dystonii szyjnej 

koszty rocznego leczenia w PLN 

Toksyna botulinowa DBS 

1 fiolka BTX-A : 750,-  do 1.400,-  
2 fiol. = 1500,- do 2.800,-   
4 sesje / rok   
 
                                     
lek                                   6.000,- do 11.200,-  
4 x wizyta                                               800,- 
sprzęt  medyczny                                    80,-               

stymulator                                        30.000,-
zabieg                                                43.000,- 
baterie                                               22.000,- 
hospitalizacja                                      1.000,- 
wizyty kontrolne (5)                          1.000,- 

razem                             6.880,- do  12.080,-  razem                                                 97.000,- 



program terapeutyczny NFZ 2010 r. 
leczenie dystonii ogniskowych i połowiczego kurczu twarzy 

wymagane badania diagnostyczne dawki BTX (j.) 

Botox Dysport Xeomin 

G24.3 
 
 
 
 
G24.5 
G24.4  
 
G24.8   
G24.4   

kręcz karku 
 
 
 
 
kurcz powiek 
połowiczy kurcz twarzy 
 
dystonia krtaniowa 
dystonia twarzy 

• morfologia + rozmaz 
• RTG-C 
• TK/MRI głowy 
• Cu lub ceruloplazmina, ocena przedniego 
odcineka gałki ocznej 
• wykluczenie miastenii  i zesp.  
  miastenicznego – bad neurol 
• wykluczenie uogólnionego zakażenia i  
  stanu zapalnego w miejscu podania  
• wykluczenie ciąży 

100-200 
 
 
 
 
20-50 
10-25 
 
10-20 
20-80 

500-1000 
 
 
 
 
100-250 
100-400 
 
40-80 
100-400 

100-200 
 
 
 
 
20-50  

podania toksyny botulinowej nie częściej niż co 12 tygodni 

zarządzenie Prezesa NFZ 2017 r. 
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ilość pacjentów przyjętych w ramach programu NFZ w 2017 r.  

 
2017 r. 

 
Dystonia szyjna 

 
Dystonia twarzy 

 
Kurcz powiek 

pacjenci      804 
 
wizyty        2540 
 
czas oczekiwania 

382 
 
1372 
 
na bieżąco 

236 
 
623 
 
na bieżąco 

186 
 
545 
 
na bieżąco 



podsumowanie 

1. Długoterminowe stosowanie toksyny botulinowej w leczeniu dystonii w wielokrotnie 
powtarzanych sesjach jest skuteczne i nie jest związane z występowaniem poważnych  
działań ubocznych 

 

2. Skuteczność BTX obserwowana po wielokrotnym podawaniu jest związana z wysokim 
stopniem zadowolenia pacjentów  

 

3. Korzystny efekt leczenia nie jest zależny od ilości powtarzanych sesji i czasu trwania 
leczenia 

 

4. Działania uboczne są łagodne i dobrze tolerowane przez pacjentów oraz zmniejszają się po 
pierwszej sesji leczniczej 

 

5. Większość pacjentów z CD nie odczuwa zmiany stopnia złożoności wzorca ruchowego CD w 
czasie długotrwałej terapii BTX, u części chorych występuje jego zmniejszenie, a  ryzyko 
nasilenia jest niewielkie 

 

6.  Przyczyny niepowodzeń leczenia CD toksyna botulinową nie są w pełni wyjaśnione  



podsumowanie 

 
toksyna botulinowa jest skutecznym i bezpiecznym lekiem 

stosowanym w dystonii ogniskowej 



zalecenia leczenia dystonii ogniskowych w oparciu o EBM 

 Simpson D.M. , Neurology 2008 
Albanese A. , Eur J Neurol 2010 

Costa J., Cochrane Database of Systematic Reviews 2005 

eksperci zalecenie siła 

AAN CD: wstrzyknięcia BTX należy oferować jako opcję leczenia dystonii szyi A 

BPS: BTX należy rozważyć jako opcję leczenia kurczu powiek  B 

LD: BTX należy rozważyć jako opcję leczenia dystonii przywodzicieli fałdów głosowych B 

ExD: BTX prawdopodobnie jest skuteczna w leczeniu dystonii k.g. 
         BTX może być skuteczna w leczeniu dystonii k.d. -  jednak dane są nie wystarczające  

B 

HFS: BTX należy rozważyć jako opcję leczenia połowiczego kurczu twarzy C 

EFNS BTX-A (lub BTX-B w oporności na typ A) jest leczeniem pierwszego wyboru w pierwotnej 
dystonii czaszkowej i dystonii szyjnej (z wyłączeniem dystonii ustno-żuchwow  

A 

BPS: j/w 

LD: j/w 

ExD:  BTX może być brana pod uwagę w leczeniu kurczu pisarskiego C 

Cochraine CD: podanie BTX jest skuteczne i bezpieczne w leczeniu dystonii szyjnej, kolejne cykle leczenia są 
skuteczne u większości chorych  

A 

BPS:  
•brak badań wysokiej jakości,  
•wiele badań otwartych wykazuje 90% skuteczność bezpieczeństwo 
•nieetyczne podjęcie prób z placebo 

B 

LD:  brak wystarczających dowodów potwierdzających skuteczność BTX w dystonii krtani 

HFS: przeprowadzone badania sugerują dużą skuteczność i bezpieczeństwo BTX  U 
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