Patientinformation

BOTOX® vid behandling
av cervikal dystoni
(spastisk torticollis)

Egna anteckningar

Min läkare:

Telefon:

Min sjuksköterska:

Telefon:

Min sjukgymnast/arbetsterapeut:

Telefon:

Behandling med BOTOX®
kan lindra symtomen vid
cervikal dystoni
Din läkare har konstaterat att du lider av cervikal dystoni, som är en
neurologisk rörelserubbning.
För att lindra symtomen har din läkare föreslagit att du ska behandlas
med BOTOX®.
I den här broschyren kan du läsa om cervikal dystoni, hur BOTOX®
fungerar och vilket behandlingsresultat du kan förväntas få.
Broschyren ska ses som ett komplement till bipacksedeln, vägledning,
rådgivning och hjälp som du i övrigt får av din läkare eller sjuksköterska.
Ta noga del av din bipacksedel som medföljer läkemedlet och som även
finns på fass.se.

Läs mer om behandling med BOTOX®
på vår hemsida patientinfo.botox.se

Vad är cervikal dystoni?
Cervikal dystoni är en neurologisk rörelserubbning som innebär att man
har en ofrivillig vridning av huvudet på grund av onormala muskelsammandragningar av halsens och nackens muskler.
Huvudvridningen kan vara åt höger eller vänster (torticollis), framåt
(antercollis), bakåt (retrocollis) eller så kan huvudet dras mot ena axeln
(latercollis), ofta förekommer blandformer av dessa.
Det onormala läget av huvudet kan medföra svåra smärtor i nacke och
axlar, ofta kombinerat med huvudvärk. Även kroppshållningen kan påverkas och orsaka smärta och stelhet i muskler som inte är direkt påverkade
av själva dystonin.
Sjukdomen kan starta i alla åldrar men förekommer oftast hos vuxna
mellan 30-70 år och är vanligare bland kvinnor än hos män.

Visste du att ...
... olika former av dystoni
räknas som den tredje största
rörelsestörningen efter bl a
Parkinsons sjukdom.
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Hjärnan är
musklernas chef
När du vrider ditt huvud samarbetar olika skelettmuskler i nacken,
halsen och/eller musklerna i skuldrorna för att antingen dras samman
eller slappna av. Det här är inget du behöver fundera på. Du behöver
bara tänka på vilket håll du vill vrida ditt huvud, resten, det vill säga vilka
muskler som behöver användas sköter din kropp själv.
För att musklerna ska veta om de ska dras ihop eller slappna av behöver
de få instruktioner från din hjärna. Instruktionerna skickas ut som elektriska signaler till musklerna.

Instruktioner från hjärnan
skickas ut som elektriska
signaler till musklerna

Vad är orsaken till
cervikal dystoni?
Varför man får cervikal dystoni är inte helt känt, men man tror att det
har uppstått en störning i den del av hjärnan som ger instruktioner till
musklerna när du rör och vrider huvudet. De drabbade nack- och halsmusklerna ”bombarderas” av elektriska signaler som orsakar en ökad
muskelspänning och en ofrivillig vridning av huvudet.
Det är viktigt att påpeka att alla andra funktioner i hjärnan som t ex styr
förstånd, personlighet, minne, känslor, syn, hörsel och sexualitet är helt
normala.

Elektriska signaler
”bombarderar”
muskeln

Så här fungerar BOTOX®
vid cervikal dystoni
BOTOX® är ett muskelavslappnande läkemedel som innehåller den aktiva
substansen botulinumtoxin typ A som injiceras i de drabbade hals- och
nackmusklerna. Här dämpar BOTOX® bombardemanget av nervsignaler
till muskeln. Det gör att muskelspänningen dämpas och därmed lindras
symtomen vid cervikal dystoni.

Så här går det till i detalj

För att muskeln ska kunna dras ihop behövs ett ämne som kallas acetylkolin. Detta ämne finns lagrat i små behållare i nervtrådarnas ändar. När
hjärnan skickar instruktioner i form av elektriska signaler till muskeln att
dra ihop sig, flödar acetylkolin från behållarna ut i muskeln. Behandling
med BOTOX® gör att utflödet av acetylkolin minskar och på så sätt
dämpas muskelspänningen.

Utan BOTOX®

När de elektriska
signalerna når fram till
nervtrådarnas behållare, strömmar acetylkolin ut i muskeln som
då dras ihop.

Med BOTOX®

BOTOX® förhindrar att acetylkolin
kan flöda från behållarna ut i
muskeln. Resultatet blir att
muskeln inte dras ihop.
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Detta är en illustration
över hur BOTOX® verkar
på nervtrådarna

Inför behandlingen
Efter det att din läkare har ställt diagnosen cervikal dystoni görs en
noggrann analys vilka muskler som BOTOX® ska injiceras i och i vilka
doser. Till hjälp har läkaren bl a en apparat, sk elektromyograf (EMG) som
används för att avlyssna aktiviteten i de drabbade musklerna.

Behandling med BOTOX®
En behandling med BOTOX® utförs i de allra flesta fall på en neurologmottagning och är oftast en kort procedur. Läkaren injicerar BOTOX® i
de förutbestämda musklerna. EMG-apparaten är kopplad till BOTOX®
-sprutans nålspets. Via apparatens högtalare kan din läkare höra de elektriska signalerna som bombarderar den spända muskeln, det hörs som
ett sprakande ljud. I en del fall används också ultraljud för att kontrollera
att nålen hamnar rätt i muskeln.
Oftast krävs det flera injektioner, ibland i samma och ofta i flera muskler.

Man kan använda EMG-apparaten
som hjälp till att identifiera
överaktiva muskler.

Med hjälp av ultraljud kan läkaren se att nålen hamnar rätt i muskeln.

BOTOX® injiceras in i den överaktiva muskeln. Nålsticken känns ungefär
som vid en blodprovstagning.

Efter behandlingen

BOTOX®-injektioner är en del i behandlingen av din dystoni. Den andra
delen är den uppföljande träningen under ledning av en sjukgymnast.
Träningen är bl a inriktad på att få tillbaka normal kroppsuppfattning,
dämpa de okontrollerade spänningarna i de drabbade musklerna men
också stärka de friska, korrigerande musklerna.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan BOTOX® orsaka biverkningar men alla
användare behöver inte få dem. Biverkningar uppträder oftast inom de
första dagarna efter injektionen och sitter vanligtvis i endast en kort tid
men kan kvarstå i flera månader och i sällsynta fall längre.
Vanliga biverkningar (som förekommer hos 1 till 10 av 100 användare) är:
Svullnad och irritation i näsan, nästäppa eller rinnsnuva, hosta, halsont,
kittlande känsla eller irritation i halsen, dåsighet, ökad muskelspänning
(kramper), minskad känsel i huden, huvudvärk, muntorrhet, illamående,
stela eller ömma muskler, svaghetskänsla, influensaliknande symtom,
generell sjukdomskänsla.

Oönskade effekter

Lindriga och övergående sväljningssvårigheter kan förekomma ca två
veckor efter behandling.

Mycket sällsynta men allvarliga biverkningar som
du ska känna till

Om du upplever något av följande ska du kontakta läkare och söka vård
omedelbart:
• Överdriven muskelsvaghet, svårigheter att andas, svälja eller tala,
mat eller vätska som oavsiktligt kommer ner i luftvägarna och
lunginflammation.
• Nässelutslag, svullnad inklusive svullnad i ansikte eller hals, väsande
andning, svimningskänsla och andningssvårigheter.
För mer information om varningar, försiktighet och biverkningar ber vi dig
att noga läsa igenom bipacksedeln som även finns på fass.se.
Du kan naturligtvis också fråga din läkare eller sjuksköterska.

Vanliga frågor om BOTOX®
Kan BOTOX® bota cervikal
dystoni?
Nej, behandlingen med BOTOX®
syftar till att lindra symtomen
för de som drabbats av cervikal
dystoni.
Hur länge har BOTOX® effekt?
Effekten kan vara i upp till 12-16
veckor, beroende på vilken dos
som injiceras i muskeln. Vanligtvis
upprepas behandlingen var tredje
månad. Hos en del kan effekten
minska över tid. Detta kan inträffa
om tillståndet förvärras, om andra
muskler påverkas eller i sällsynta
fall att kroppen utvecklar resistens
mot botulinumtoxin typ A.

Hur påverkas min kropp av
BOTOX®?
BOTOX® injiceras lokalt i muskeln
och i sådana doser att risken för
att BOTOX® ska sprida sig till
andra delar av kroppen är mycket
liten. Dessutom försvinner effekten
av BOTOX® ur kroppen helt och
hållet efter ett antal månader om
inte behandlingen upprepas.
När kommer effekten av
BOTOX®?
Effekten kommer vanligen
succesivt inom 2-3 veckor efter
behandlingen. Den behandlade
muskeln blir mindre spänd och
funktionen underlättas.
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