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Streszczenie:
Preparaty toksyny botulinowej od lat stosowane są z dobrym skutkiem w wielu dziedzinach medycy-
ny. Liczne doniesienia potwierdzają skuteczność toksyny w leczeniu różnych dysfunkcji układu rucho-
wego narządu żucia. Istnieje potrzeba dalszych badań klinicznych w celu opracowania najbardziej efek-
tywnego i bezpiecznego schematu jej zastosowania.

Abstract:
Botulinum toxin preparations have been used in various medical fields with satisfactory results for 
many years. Numerous research studies confirm the toxin’s efficacy in treating different temporo-
mandibular disorders. However, the necessity for further research and finding the most effective and 
safe method of toxin administration exists.
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Wstęp
Minęło już prawie 40 lat od momentu wyna-
lezienia preparatu toksyny botulinowej i pierw-
szego jej zastosowania w celach leczniczych. 
Często jej znaczenie dla tradycyjnej medycyny 
bywa bagatelizowane – słowo „botoks” jest za-
zwyczaj łączone z medycyną estetyczną i koja-
rzy się z przypadkami bardziej lub mniej uda-
nych zabiegów tzw. upiększających. Nie wszy-
scy zdają sobie jednak sprawę z mnogości tera-
peutycznych zastosowań toksyny botulinowej 
w innych dziedzinach medycyny. Już od wielu 

Introduction
Almost 40 years have passed since the moment 
when botulinum toxin preparation was discov-
ered and applied for the first time for medical 
purposes. Its significance for traditional medi-
cine is often underestimated – the word “Botox” 
is usually linked with aesthetic medicine and 
associated with cases of more or less successful 
beauty treatments. However, not everyone real-
ises the multitude of therapeutic applications of 
botulinum toxin in other fields of medicine. For 
many years now, botulinum toxin preparations 
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Toksyna botulinowa jest polipeptydem składającym się 
z łańcucha lekkiego (448 aminokwasów) i łańcucha ciężkiego
(848 aminokwasów), połączonych mostkiem disiarczkowym.

Botulinum toxin is a polypeptide comprising a light chain 
(448 amino acids) and a heavy chain (848 amino acids) linked 
by a disulphide bridge.

lat preparaty toksyny stosowane są z bardzo do-
brym skutkiem w takich dyscyplinach jak: neu-
rologia, okulistyka, ortopedia, laryngologia, re-
habilitacja. Charakterystyczny jest stały wzrost 
liczby wskazań do jej stosowania, ze wzglę-
du na rzadko spotykaną efektywność tej meto-
dy leczenia. Ostatnie dwie dekady to także pró-
by sprawdzenia jej skuteczności w leczeniu za-
burzeń czynnościowych narządu żucia, przebie-
gających z bólowymi dolegliwościami ze strony 
mięśni narządu żucia [1,2,3].

Toksyna botulinowa jest bakteryjną egzotoksy-
ną produkowaną przez Gram (+) laseczki Clo-
stridium Botulinum. Znana jest jako jedna z naj-
silniej działających trucizn organicznych. Wpro-
wadzona w odpowiedniej dawce do organizmu 
może powodować objawy zatrucia – botulizmu 
[2]. Toksyna botulinowa od początku wzbu-
dzała zainteresowanie naukowców. Odkrył ją 
w 1817 roku niemiecki lekarz Justyn Kerner, 
badając zwłoki pacjenta zmarłego wskutek za-
trucia spleśniałą kiełbasą. Badacz nadał toksynie 
nazwę „jad kiełbasiany” (łac. botulus – kiełba-
sa), zwrócił też uwagę na możliwość wykorzysta-
nia jadu do celów leczniczych. Pod koniec XIX 
wieku belgijski bakteriolog Emile Pierre van 
Ermengen wykazał, że jad produkowany jest 
przez beztlenowe bakterie Clostridium Botuli-
num. Pierwszą próbę oczyszczenia toksyny pod-
jął w roku 1928 Sommer [4]. Były to badania 
prowadzone w dwóch kierunkach: po pierwsze 
testowano toksynę do zastosowań leczniczych, 
po drugie do celów militarnych jako broń bio-
logiczną. Dopiero w roku 1973, po dokładnym 
poznaniu mechanizmu działania toksyny, uda-
ło się ją zastosować w medycynie. Amerykański 
okulista Allan Scott wykorzystał jad kiełbasia-
ny do leczenia zeza. Był to przełom w badaniach 
nad toksyną botulinową. Od tej pory lista jej za-
stosowań leczniczych stale się powiększa.
Wyodrębniono siedem serologicznych typów 
toksyny oznaczonych kolejnymi literami alfabe-
tu A-G, spośród których najpowszechniej stoso-
wana jest toksyna typu A. Toksyna botulinowa 
jest polipeptydem składającym się z łańcucha 

have been successfully used in such disciplines as 
neurology, ophthalmology, orthopaedics, laryn-
gology or rehabilitation. The increasing number 
of its application is characteristic due to the 
unique effectiveness of this treatment method 
which is rarely encountered in the case of other 
agents. The last two decades have also witnessed 
attempts to verify the efficacy of botulinum tox-
in in the treatment of stomatognathic system 
functional disorders connected with painful ail-
ments of the masticatory organ muscles [1,2,3].

Botulinum toxin is a bacterial exotoxin pro-
duced by Gram-positive rods of Clostridium 
Botulinum. It is also known as one of the strong-
est types of organic poison. When introduced 
to an organism in a proper dose, it can cause 
poisoning symptoms – botulism [2]. Scientists 
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lekkiego (448 aminokwasów) i łańcucha cięż-
kiego (848 aminokwasów), połączonych most-
kiem disiarczkowym.

Schemat działania neurotoksyny botulinowej 
polega na chemicznym „odnerwieniu” mięśnia 
(ryc. 1, 2, 3). Łańcuch ciężki toksyny wiąże się 
z błoną presynaptyczną neuronu motorycznego 
i wprowadza łańcuch lekki do wnętrza neuronu. 
Łańcuch lekki z kolei enzymatycznie hamuje fu-
zję pęcherzyka synaptycznego z błoną presynap-
tyczną, co powoduje blokadę uwalniania acety-
locholiny do szczeliny synaptycznej. W rezul-
tacie płytka nerwowo-mięśniowa zostaje unie-
czynniona. W konsekwencji prowadzi to do po-
rażenia i zwiotczenia mięśni. Po pewnym cza-
sie (4-6 miesięcy) z aksonu ruchowego następu-
je odrost (tzw. sprouting) (ryc. 4) i synapsa z po-
wrotem ulega aktywacji [2]. Ma to decydujący 
wpływ na fakt, że rezultat terapeutyczny jest za-
zwyczaj nietrwały.

Toksyna botulinowa po oczyszczeniu i obróbce 
sprzedawana jest w postaci krystalicznej przygo-
towanej do podania po rozpuszczeniu. Obecnie 
na rynku polskim zarejestrowane są dwa prepa-
raty toksyny botulinowej typu A: Dysport fir-
my Beafour Ipsen International (fiolki po 500 
j.m.) oraz Botox firmy Allergan (100 j.m.). Pre-
paraty te różnią się siłą działania (aktywnością 
biologiczną) i jednostka preparatu Dysport nie 

have been interested in botulinum toxin since 
the very beginning. It was discovered in 1817 
by a German doctor Justinus Kerner who was 
examining the corpse of a patient who died as 
a result of mouldy sausage poisoning. The sci-
entist named the toxin botuline (Latin botu-
lus – sausage) and additionally paid attention 
to the opportunity of using it for therapeutic 
purposes. At the end of the 19th century, a Bel-
gian bacteriologist Emile Pierre van Ermengen 
demonstrated that the toxin was produced by 
anaerobic Clostridium Botulinum bacteria. Som-
mer made the first attempt to purify the toxin 
in 1928 [4]. The experiments were conducted in 
two directions – firstly, the toxin was tested for 
therapeutic purposes and secondly as a biologi-
cal weapon for military purposes. Not earlier 
than in 1973, after the toxin's action mecha-
nism had been thoroughly analysed, was it pos-
sible to use it in medicine. An American oph-
thalmologist Allan Scott used botuline to treat 
squint. It was a breakthrough in the research on 
botulinum toxin. Since then, the list of its thera-
peutic applications is growing all the time.

Seven serologic types of the toxin have been dis-
tinguished so far and marked with consecutive 
letters from the alphabet A-G. Type A toxin is 
the most popular and often applied. Botulinum 
toxin is a polypeptide comprising a light chain 
(448 amino acids) and a heavy chain (848 ami-
no acids) linked by a disulphide bridge.

The scheme of botuline neurotoxin's action is 
based on the chemical “denervation” of a muscle 
(fig. 1, 2, 3). The toxin's heavy chain binds with 
the presynaptic membrane of a motor neuron 
and introduces the light chain inside the neuron. 
The light chain enzymatically inhibits fusion of 
a synaptic vesicle with presynaptic membrane, 
which causes blockade of acetylcholine release 
to a synaptic cleft. As a consequence, a myone-
ural junction becomes inactivated. Afterwards, 
it leads to muscular paralysis and relaxation. 
After some time (4-6 months) sprouting from 
a motor axon takes place (fig. 4) and a synapse 

Schemat działania neurotoksyny botulinowej polega na chemicznym 
„odnerwieniu” mięśnia. Łańcuch ciężki toksyny wiąże się z błoną 

presynaptyczną neuronu motorycznego i wprowadza łańcuch 
lekki do wnętrza neuronu. Łańcuch lekki z kolei enzymatycznie 

hamuje fuzję pęcherzyka synaptycznego z błoną presynaptyczną, 
co powoduje blokadę uwalniania acetylocholiny do szczeliny 

synaptycznej. 

The scheme of botuline neurotoxin’s action is based on the chemical 
“denervation” of a muscle. The toxin’s heavy chain binds with the 

presynaptic membrane of a motor neuron and introduces the light 
chain inside the neuron. The light chain enzymatically inhibits fusion 

of a synaptic vesicle with the presynaptic membrane, which causes 
blockade of acetylcholine release to a synaptic cleft. 
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jest równa jednostce preparatu Botox. Udo-
wodniono to klinicznie, przeprowadzając bada-
nia elektroneurograficzne, w których każdemu 
z 79 ochotników podawano domięśniowo (pro-
stownik krótki palców) oba preparaty. Wyniki 
badań pozwoliły oszacować współczynnik rów-
noważności dawki dla preparatów Dysport:Bo-
tox na 1,57:1 [5]. Ostatnio został wprowadzo-
ny na rynek i jest badany nowy preparat pod na-
zwą Neurobloc (toksyna botulinowa typu B). Ta 
forma toksyny botulinowej, dzięki nieznacznie 
innej budowie chemicznej, może znaleźć zasto-
sowanie u osób niewrażliwych na działanie kla-
sycznej postaci botuliny.

Efekt terapeutyczny uzyskiwany w wyniku in-
iekcji domięśniowej zależy od dawki, techniki 
iniekcji i rozmiaru (masy brzuśca) danego mię-
śnia. Dawkowanie jest nadal kwestią empirycz-
ną, ale wszystkie źródła zalecają stosować naj-
mniejszą efektywną dawkę [2,6].

Badania kliniczne toksyny botulinowej
Toksyna botulinowa typu A intensywnie po-
szerza swój zakres zastosowań, o czym świadczą 
liczne doniesienia z różnych gałęzi medycyny. 
Przede wszystkim ugruntowała ona swoją pozy-
cję w okulistyce. Wszelkiego rodzaju zaburze-
nia w postaci przykurczu mięśni bocznych oczu 
prowadzące do podwójnego widzenia, zeza roz-
bieżnego oraz zbieżnego są wskazaniem do jej 
stosowania. Rozluźnienie odpowiedniego mię-
śnia oka przynosi diametralną poprawę ustawie-
nia gałki ocznej i pozwala uniknąć pacjentom 
zabiegu operacyjnego [7]. Botulina jest także 
używana w rehabilitacji dzieci z mózgowym po-
rażeniem dziecięcym. Wyniki badań wskazują 
na widoczną poprawę funkcjonowania wybra-
nych grup mięśni (kulszowo-goleniowy, mięśnie 
łydki i płaszczkowaty, zginacze i prostowniki ko-
lana) po wykonaniu pomiarów w postaci zakre-
su zgięcia stawów kolanowych lub kąta podko-
lanowego [8].
W ginekologii iniekcje z neurotoksyną bo-
tulinową wykonuje się w leczeniu schorzeń 
znanych jako vaginismus i anismus. Mimo 

becomes activated once again [2]. The above-
presented process indicates that a therapeutic 
effect is usually not permanent.

After purification and processing, botulinum 
toxin is sold in a crystalline form ready for ad-
ministration after dissolving. Two type A botuli-
num toxin preparations are present in the Polish 
market at the moment – Dysport manufactured 
by Beafour Ipsen International (500 IU vial) 
and Botox from Allergan (100 IU vial). These 
preparations differ in strength (biological activ-
ity) and one unit of Dysport is not equivalent to 
one unit of Botox. It was clinically proven during 
electroneurographic experiments, when each of 
the 79 volunteers was given both preparations 
intramuscularly (short extensor of fingers). The 
results made it possible to evaluate the equiva-
lence coefficient of a dose for Dysport:Botox at 
a level totalling 1.57:1 [5]. A new preparation 
under the name Neurobloc (type B botulinum 
toxin) has been recently launched to the market 
and is currently tested. This form of botulinum 
toxin is characterised by a different chemical 
structure and, hence, can be applied in the case 
of people who do not react to the classical form 
of botuline.

The therapeutic effect obtained as a result of 
intramuscular injections depends on a dose, 
injection technique and size (belly) of a given 
muscle. Dosage is still an empirical issue, but all 
sources recommend application of the smallest 
effective dose [2,6].

Efekt terapeutyczny uzyskiwany w wyniku iniekcji domięśniowej 
zależy od dawki, techniki iniekcji i rozmiaru (masy brzuśca) danego 
mięśnia. Dawkowanie jest nadal kwestią empiryczną, ale wszystkie 
źródła zalecają stosować najmniejszą efektywną dawkę.

The therapeutic effect obtained as a result of intramuscular 
injections depends on a dose, injection technique and size (belly) 
of a given muscle. Dosage is still an empirical issue, but all sources 
recommend the application of the smallest effective dose.
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widocznej poprawy po podaniu domięśniowym 
botuliny satysfakcjonująca poprawa nie ma 
jednak charakteru trwałego. Nawrót choroby, 
w badanych przypadkach, występował po upły-
wie dwóch miesięcy [9]. 

Istnieją doniesienia o wykorzystaniu tej metody 
do leczenia szczękościsku u pacjentów po prze-
bytym niedotlenieniu mózgu oraz po silnym 
ataku bruksizmu, którego objawem jest ograni-
czenie rozwarcia szczęk. Toksyna zdaje się być, 
w tych przypadkach, efektywnym środkiem do-
raźnym w likwidowaniu szczękościsku, poprzez 
szybką relaksację mięśni żucia [10].

Skuteczność neurotoksyny botulinowej typu 
A w dziedzinie zaburzeń czynnościowych narzą-
du żucia jest intensywnie badana [11-19]. Oka-
zuje się, że toksyna ma znaczenie nie tylko w li-
kwidowaniu nadmiernego napięcia mięśni żu-
cia poprzez ich relaksację. Redukuje też upo-
rczywość innych objawów będących następ-
stwem przeciążenia mięśni, przywracając prawi-
dłowe funkcje narządu żucia [11]. Potwierdziły 
to badania przeprowadzone z udziałem 46 pa-
cjentów, którym podawano domięśniowo (m. 
żwacz) preparat toksyny botulinowej typu A. 
Na wizytach kontrolnych, które odbywały się 
co 2 tygodnie oceniano: subiektywne odczucie 
bólu przez pacjentów (skala VAS – wizualno-
analogowa), średnią wartość siły skurczu mięśni 
żwaczy (badanie EMG), zakres odwodzenia żu-
chwy oraz wrażliwość mięśni na palpację. Ba-
dania udowodniły, że istnieje znacząca popra-
wa wszystkich ocenianych kryteriów, poza siłą 

Clinical studies on botulinum toxin
The scope of type A botulinum toxin applica-
tion is intensely expanding, which is proven by 
numerous reports from different branches of 
medicine. 

Most of all, its position in ophthalmology has 
become strengthened and established. All types 
of disorders in the form of eye lateral muscle 
contracture leading to double vision and diver-
gent or convergent squint are an indication for 
the application of botulinum toxin. Relaxation 
of a given eye muscle brings about a radical im-
provement of eyeball's position and allows pa-
tients to avoid a surgical procedure [7]. Botu-
linum toxin is also used in the rehabilitation of 
children suffering from infantile cerebral palsy. 
Research results show a noticeable improvement 
in the functioning of selected muscle groups (is-
chiadic tibial, calf muscles and musculus soleus 
as well as knee flexors and extensors) after per-
forming measurements in the form of knee joint 
flexion scope or popliteal angle.

In gynaecology, injections with botuline neu-
rotoxin are conducted in the treatment of such 
diseases as vaginismus and anismus. Despite 
a visible improvement after an intramuscular ap-
plication of botuline, satisfactory results are not 
permanent. In the examined cases, disease recur-
rence took place after about two months [9]. 

There are reports on the application of this 
method in the treatment of lockjaw in the pa-
tients after cerebral anoxia and a strong attack of 
bruxism, which is manifested by limited open-
ing of jaws. In the above cases, the toxin seems 
to an effective immediate measure in the elimi-
nation of lockjaw through quick relaxation of 
masseter muscles [10].

The effectiveness of type A botuline neurotoxin 
in the field of temporomandibular functional 
disorders is intensely researched [11-19]. It ap-
pears that the toxin plays an important role not 
only in the elimination of extensive masseter 

Toksyna botulinowa w odpowiednio dobranej dawce jest bezpieczna 
dla organizmu, ponieważ charakteryzuje się odwracalnym 

działaniem oraz znikomą liczbą działań niepożądanych, co zostało 
potwierdzone w licznych badaniach.

Botulinum toxin in a properly selected dose is safe for an organism 
because it is characterised by a reversible action and scarce number 

of side effects, which has been confirmed by numerous research 
studies and experiments.



skurczu mięśni żwaczy, która, po początkowym 
spadku, po około dwóch tygodniach wróciła do 
stanu sprzed iniekcji [11].

Zmiany siły zgryzu po zastosowaniu prepara-
tu toksyny botulinowej do mięśni żwaczy ana-
lizowano szerzej w innych badaniach. Siła zwar-
cia zębów po początkowym spadku, będącym 
wynikiem „denerwacji” mięśni przywodzących 
żuchwę, zawsze wraca do stanu wyjściowego. 
Zmienny jest tylko okres powrotu mięśni żwa-
czy do pełnej czynności skurczowej i waha się 
w granicach 2-12 tygodni [11,12,13]. Ponowny 
wzrost siły skurczu mięśni żwaczy nie powodo-
wał nawrotu bólu sprzed badania, a komfort psy-
chiczny pacjentów uległ znacznej poprawie [13].

Toksyna botulinowa typu A w iniekcji do mię-
śnia skrzydłowego bocznego górnego, mającego 
bezpośrednie połączenie z krążkiem stawu skro-
niowo-żuchwowego i szyjką wyrostka kłykciowe-
go [1], potrafi również w znaczący sposób popra-
wiać zaburzoną funkcję tegoż stawu. Uporczywe 
nawracające nadwichnięcia w stawie skroniowo-
żuchwowym, których przyczyną może być pato-
logicznie napięty mięsień skrzydłowy boczny dol-
ny, można skutecznie ograniczać, a nawet likwi-
dować poprzez iniekcję toksyny w odpowiedniej 
dawce [14]. Iniekcje pod kontrolą elektromiogra-
fu (igła połączona z urządzeniem), który pozwala 
precyzyjnie wyszukać mięsień skrzydłowy, powo-
dują relaksację ww. mięśni i w konsekwencji sta-
bilizację kompleksu głowa żuchwy – krążek sta-
wowy – panewka stawu. Efekt kliniczny utrzy-
muje się od 3 do 6 miesięcy, ale charakterystycz-
ny jest również odsetek trwałych przypadków 
ograniczenia nadwichnięć w stawie, prawdopo-
dobnie na skutek zwłóknienia wokół stawu skro-
niowo-żuchwowego [14]. 

Iniekcje domięśniowe toksyny to wreszcie me-
toda szybkiego likwidowania objawów bolesnej 
postaci bruksizmu, kiedy powszechnie stoso-
wana szynoterapia (szyny relaksacyjne) nie jest 
wystarczająca [15,16,17,18]. Podanie prepara-
tu do mięśni żucia (m. żwacz, m. skroniowy)  

muscle tension by means of their relaxation. 
Moreover, it reduces the persistence of symptoms 
occurring after muscle overload bringing back 
the correct functions of the masticatory organ 
[11]. The above was confirmed by experiments 
conducted on a group of 46 patients, who were 
administered a type A botulinum toxin prepara-
tion intramuscularly (masseter muscle). During 
control visits, which took place every two weeks, 
subjective pain perception (visual and analogue 
scale VAS), average contraction strength of the 
masseter muscles (EMG), scope of mandible 
abduction and muscular sensitivity to palpation 
were evaluated. The research studies confirmed 
a significant improvement of all the evaluated 
criteria, besides the contraction strength of the 
masseter muscles, which initially decreased, but 
after two weeks returned to a proper state equal 
to the condition before the injection.

Ryc. 1. Płytka nerwowo-mięśniowa

Fig. 1. Myoneural junction
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Istnieją doniesienia o wykorzystaniu tej metody do leczenia 
szczękościsku u pacjentów po przebytym niedotlenieniu mózgu 
oraz po silnym ataku bruksizmu, którego objawem jest ograniczenie 
rozwarcia szczęk. 

There are reports on the application of this method in the treatment 
of lockjaw in the case of patients after cerebral anoxia and a strong 
attack of bruxism, which is manifested by limited opening of jaws. 



powoduje osłabienie siły ich skurczu, a tak-
że przerywa patologiczny cykl odruchowy ha-
mując pośrednio mechanoreceptory przyzębia 
[15]. Najbardziej uporczywe objawy bruksizmu  
– bóle głowy, stawu skroniowo-żuchwowego 
i samych mięśni zostają w sposób znaczny ogra-
niczone. Warto zaznaczyć, że jedynymi zaobser-
wowanymi efektami ubocznymi, poza miejsco-
wymi – pokrzywką lub rumieniem w miejscu 
wkłucia, były przejściowe trudności w gryzieniu 
twardszych pokarmów [2,15,17].

Osłabienie siły mięśnia żwacza poprzez zmniej-
szenie jego objętości (przekroju poprzecznego) 
po iniekcji toksyny botulinowej potwierdzają 
badania prowadzone z użyciem EMG oraz to-
mografii komputerowej [19]. Przeprowadzono 
badania, w których 32 pacjentom podawano 
toksynę botulinową ze względów estetycznych 
(widoczny przerost mięśni żwaczy). U tych pa-
cjentów stwierdzono jednocześnie nadmierne 
napięcie ww. mięśni. 

Wizyty kontrolne co 2, 4 i 12 tygodni po-
zwoliły stwierdzić znaczący spadek wymiaru  

Occlusion strength changes after the injection 
of botulinum toxin into masseter muscles were 
thoroughly analysed in other experiments. After 
an initial drop, bite strength, being a result of 
“denervation” of the mandibular adductor, al-
ways returns to the original condition. Only the 
period required for the masseter muscles to re-
turn to full contraction functionality is different 
and oscillates between 2 to 12 weeks [11,12,13]. 
The increase of masseter muscle contraction 
strength did not cause the recurrence of pain 
from before the examination and the patients' 
mental comfort was significantly improved 
[13]. Type A botulinum toxin injected into 
the lateral pterygoid muscle, which is directly 
connected with the temporomandibular joint 
disk and the condyloid process cervix [1], can 
also significantly improve the dysfunction of 
the joint. Persistent and recurring subluxation 
in the temporomandibular joint, which can be 
caused by pathologically tense lateral pterygoid 
muscle, can be substantially reduced or even 
eliminated with a toxin injection in a proper 
dose [14]. Injections under control of electro-
myography (needle connected with a device), 

Ryc. 2. Mechanizm działania toksyny botulinowej

Fig. 2. Mechanism of botulinum toxin action

Ryc. 3. Mechanizm działania toksyny botulinowej – łań-
cuch ciężki wiąże się z błoną presynaptyczną, łańcuch lekki 
blokuje uwalnianie acetylocholiny do szczeliny synaptycznej
Fig. 3. Mechanism of botulinum toxin action – heavy 
chain binds with postsynaptic membrane; light chain 
blocks the release of acetylcholine to synaptic cleft

synaptic vesicles with 
acetylcholine

botulinum toxin 
(light and heavy chain)

acetylcholine receptors in 
postsynaptic membrane
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poprzecznego mięśni (potwierdzony w obrazie 
tomograficznym), a badanie elektromiograficz-
ne wykazało ograniczenie czynności elektrycz-
nej mięśni. U pacjentów nie zaobserwowano 
żadnych groźnych dla życia powikłań [19].

Wnioski
Od czasu jej odkrycia na początku XIX wie-
ku, toksyna botulinowa przeszła swoistą ewo-
lucję od śmiercionośnej trucizny po niezastą-
piony w wielu dziedzinach lek. Jej właściwości 
stwarzają nieporównywalną z innymi metodami 
możliwość selektywnego wyłączenia nadaktyw-
nych mięśni. Jest to skutecznie wykorzystywane 
w wielu gałęziach medycyny i tam zasługi tera-
peutyczne toksyny są niezaprzeczalne. Toksyna 
botulinowa w odpowiednio dobranej dawce jest 
bezpieczna dla organizmu, ponieważ charakte-
ryzuje się odwracalnym działaniem oraz zniko-
mą liczbą działań niepożądanych, co zostało po-
twierdzone w licznych badaniach.

Wydaje się ona potwierdzać swoją skuteczność 
również w leczeniu schorzeń układu ruchowego 
narządu żucia. Mimo iż odwracalny mechanizm 

which enables precise location of the pterygoid 
muscles, causes relaxation of the said muscle 
and as a consequence stabilisation of the man-
dibular head – joint disk – joint socket complex. 
The clinical effect is maintained for a period of 
3 to 6 months; however, the percentage of per-
manent cases of joint subluxation reduction, 
probably as a result of fibrosis in the vicinity of 
the temporomandibular joint, is also a character-
istic feature [14]. 

Finally, intramuscular injections of the toxin 
represent a method of immediate elimination of 
painful symptoms of bruxism, when a common-
ly used splint therapy (relaxation splints) does 
not ensure satisfactory results [15,16,17,18]. 
Introducing the preparations inside the stoma-
tognathic system (masseter muscle, temporal 
muscle) reduces the strength of their contrac-
tion and stops the pathological reflex cycle, 
which indirectly inhibits periodontium me-
chanical receptors [15]. The most persistent 
signs of bruxism, such as headache, pains in the 
temporomandibular joint and the very mus-
cles, are reduced to a large extent. It is worth 

Ryc. 4. Sprouting (ang. kiełkowanie) – odrosty z neu-

ronu motorycznego i ponowna aktywacja synapsy

Fig. 4. Sprouting – motor neuron regrowth and synap-

se reactivation
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Iniekcje domięśniowe toksyny to metoda szybkiego likwidowania 
objawów bolesnej postaci bruksizmu, kiedy powszechnie stosowana 
szynoterapia (szyny relaksacyjne) nie jest wystarczająca.

Intramuscular injections of the toxin represent a method of 
immediate elimination of painful symptoms of bruxism, when 
a commonly used splint therapy (relaxation splints) does not ensure 
satisfactory results.

Osłabienie siły mięśnia żwacza poprzez zmniejszenie jego objętości 
(przekroju poprzecznego) po iniekcji toksyny botulinowej 
potwierdzają badania prowadzone z użyciem EMG oraz tomografii 
komputerowej.

Weakening of the masseter muscle’s strength by means of reducing 
its volume (cross section) after a botulinum toxin injection was 
confirmed in the research studies conducted with the use of EMG 
and computer tomography.
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działania toksyny sprawia, że efekt terapeutycz-
ny jest zazwyczaj nietrwały i należy iniekcje po-
wtarzać, w przypadku leczenia zaburzeń czyn-
nościowych narządu żucia istnieją doniesienia 
o pewnym odsetku trwałych rezultatów. Może 
to być dowodem na to, że likwidacja patologicz-
nej „pamięci mięśniowej”, czyli utrwalonych 
nieprawidłowych wzorców ruchowych, poprzez 
jednorazową iniekcję toksyny, przywraca prawi-
dłowy, fizjologiczny wzorzec dla całego układu 
stomatognatycznego. Dalsze badania kliniczne 
z zastosowaniem toksyny są niezbędne, w celu 
ostatecznego potwierdzenia tych doniesień oraz 
wprowadzenia bezpiecznego, spójnego i jednoli-
tego schematu jej zastosowania. 
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possible to observe a visible decrease of the mus-
cle's transverse size (confirmed in a tomographic 
image), whereas an electromyographic examina-
tion showed limited electric functionality of 
the muscles. No life-threatening complications 
were ever observed in the patients [19].

Conclusions
Since its discovery at the beginning of the 19th 
century, botulinum toxin has come through 
a peculiar evolution from deadly poison to 
a medicine indispensable in many disciplines. Its 
properties provide an incomparable with other 
methods opportunity of selective deactivation 
of excessively active muscles. It is successfully 
used in many branches of medicine, where the 
therapeutic benefits of the toxin are undeniable. 
Botulinum toxin in a properly selected dose is 
safe for an organism because it is characterised 
by a reversible action and scarce number of side 
effects, which has been confirmed by numerous 
research studies and experiments.
It may seem that botulinum toxin can be ef-
fectively used also in the treatment of tempo-
romandibular disorders. Despite the fact that 
the reversible mechanism of the toxin's action 
causes that a therapeutic effect is usually tem-
porary and it is necessary to repeat injections, 
in the case of treating temporomandibular  
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functional disorders, there are reports on a cer-
tain number of permanent results. It may be 
a proof that elimination of the pathological 
“muscular memory”, i.e. preserved incorrect 
movement patterns, by means of a single toxin 
injection, restores a correct physiological pat-
tern for the entire stomatognathic system. Fur-
ther clinical studies with the use of the toxin are 
necessary in order to confirm these reports and 
introduce a safe, coherent and unified scheme of 
its application. 
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