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سم بوتولینیم: نکات ضروری برای 
بیماران

سم بوتولینیم: نکات ضروری برای 
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چیست؟ بوتولینیم  سم 
سم بوتولینیم )BoNT( یک پروتئین طبیعی است که توسط باکتری کلستریدیوم 

بوتولینیم ساخته می شود. در گذشته سم بوتولینیم به عنوان یک سم خطرناک و وحشت 
زا شناخته می شد. هنگامی که غذا آلوده به سم بوتولینیم شود می تواند باعث بوتولیسم 
گردد که یک بیماری شدید و بالقوه کشنده است. در ۴۰ سال گذشته محققان این سم را 
به یک داروی مؤثر و بی خطر برای درمان بسیاری از شرایط پزشکی تبدیل کردند، 

البته زمانی که با دوز مناسب مورد استفاده قرار گیرد .

؟ کند  می  اثر  بوتولینیم  سم  چگونه 
در طول درمان سم بوتولینیم باید به یک عضله یاغده تزریق شود. انتهای رشته 

عصبی این سم را برداشت و باعث بلوک شدن ارتباط بین عصب و عضله یا عصب 
و غده می شود،که این باعث ضعیف شدن عضالت یا کاهش فعالیت غده در تولید 

بزاق یا عرق می گردد.

برای بیماران در حال حاضر دو نوع سم بوتولینیم موجود می باشد :

نوع A و B . بسته به اینکه بیمار در چه کشوری زندگی می کند گزینه های مختلفی 
موجود می باشد

A نوع
onabotulinumtoxin A
abobotulinumtoxin A

incobotulinumtoxin A
B نوع

rimabotulinumtoxinB

 سم های بوتولینیم مختلف ممکن است پس از تزریق توانایی و قدرت مختلفی برای 
گسترش در بافت داشته باشند. به طور کلی عملکرد و اثر آنها بر روی عضالت و یا 
غدد یکسان است، اگرچه داروها به طور کامل قابل جایگزین شدن نمی باشند. برای 

هر دارو مقدار داروی مورد استفاده متفاوت است، بنابراین پزشکان باید از دوز 
صحیح دارو استفاده کنند. پس از تزریق دو تا هفت روز طول می کشد تا اثر دارو 

شروع شود، اثر کامل دارو پس از حدود دو هفته دیده می شود و سپس به تدریج اثر 
آن از بین می رود . از آنجا که اثر آن موقتی است، تزریق سم بوتولینیم نباید کمتر از 

سه تا شش ماه تکرار شود تا مقاومت به دارو ایجاد نشود.

استفاده  بیماریهایی  چه  درمان  برای  بوتولینیوم  سم 
؟ شود  می 

چشم پزشکان برای اولین بار از سم بوتولینیم به عنوان جایگزینی برای عمل جراحی 
جهت درمان انحراف چشم یا استرابیسم استفاده نمودند . متخصصین مغز و اعصاب 

نیز از سم بوتولینیم برای بیماران مبتال به انقباضات عضالنی شدید ناشی از اختالالت 
حرکتی،مانند دیستونی استفاده می نمایند. در بسیاری از این موارد هیچ درمان دیگری 

در دسترس نیست.

سم بوتولینیم برای درمان موارد زیر موثر می باشد:

 هک تالضع یدارا ریغ یگتفرگ ای مساپسا :ینوتسید-.۱ 
 ندب یداعریغ تیعضو ایو عیرس و دنت تاکرح ،شخرچ ثعاب

. دوش یم
)مساپساورافلب( مشچ مساپسا ای دح زا شیب ندز کمشچ

 تروص یناتحت تمسق و کف یعیبط ریغ تاکرح
)رالوبیدنمورا ینوتسید(

 کیدومساپسا ای و هرجنح ینوتسید( یتوص یاهرات مساپسا
)ینوفسید

 ناگدنسیون یرامیب دننام، وزاب و تسد ینوتسید
 کی و مشچ کی فارطا تالضع شرپ :مساپسا لایشاف یمه -.۲
 ثعاب تیعضو نیا :یتیسیتساپسا -.۳   .3تروص فرط

 تالضع ناوت شیازفا و ینالضع یاه مساپسا
 ،یزغم هتکس ،یزغم جلف :دننام ،دوش یم

سا ما ای و یعاخن بیسآ
 یم ریگرد ار لغب ریز و تسد فک : زوردیهرپیاه ای قیرعت -.۴

 . دبای دوبهب تسوپ هب قیرزت اب تسا نکمم و دنک
 دوبهب مینیلوتوب مس قیرزت اب تسا نکمم :رگید دراوم -.۵

: دنبای
ادص و رس ،تسد شزرل 

کیت
 یرامیب هب التبم نارامیب رد )هرولایس( قازب شیازفا

)ALS(سا لا یا ای و نوسنیکراپ
لاعف شیب هناثم

 نمزم ینرگیم دردرس

؟ است  خطر  بی  دارو  این  آیا 
اگرچه سم بوتولینیم یک سم است، اگر مقدار مناسب در محل صحیح تزریق شود 
بی خطر است. شایع ترین اثر جانبی، ضعف عضالنی در نزدیکی محل تزریق 

است. به عنوان مثال، افتادگی پلک و دو بینی زمانی که در اطراف چشم تزریق می 
شود ممکن است دیده شود. سایر عوارض جانبی ممکن است شامل درد، کبودی و 
یا خونریزی در محل تزریق باشد. به ندرت، تزریق سم بوتولینیم می تواند باعث 
احساس ضعف عمومی و یاعالئم شبیه سرماخوردگی شود . تزریق سم بوتولینیم 

بایستی توسط پزشکان با تجربه و آموزش دیده انجام شود. 

بوتولینیم  سم  با  درمان  از  توان  می  انتظاری  چه 
؟ داشت 

سم بوتولینیم یک داروی بسیار موثر است، که پس از تزریق می توان انتظار ۵۰ تا 
۹۰ درصد بهبودی را برای ۲ الی ۳ ماه داشت. اگر تزریق موثر واقع نشود یکی از 

موارد زیررا می توان در نظر گرفت: تغییر مقدار یا محل تزریق.


