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ولینیوم کمتر شناخته شده ی توکسین بوتبررسی اثر 

اثر ضد درد و التهاب 

دکتر احسان عنایتی

متخصص طب فیزیکی و توان بخشی



توکسین بوتولینوم

شناسایی1817•

•1989FDA

یپرهیدروز  استرابیسم ، دیستونی گردنی و اسپاستیسیتی ، میگرن ، ه•
...، زیبایی ،

ساب تایپ7•

(…,Ach,SP,Glutamate,CGRP)مهار آزاد سازی نوروترانسمیتر ها •

Antinociceptiveاثرات •
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نوع عنوان متغيررديف
متغير

نحوه اندازه گيريعملي-تعريف علمي كيفيكمي
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تعداد سال های سپری تعداد سال های سپری شده از عمرسن1
شده از عمر

مرد/زنفنوتيپجنس2

3BMIبه وزن به کيلوگرم تقسيم بر قد به متر
توان دو

Kg/m2

درجه 4

استئوآرتریت

 بر اساسKellegren-lawerence grade 
score

4تا 1درجه 

تغييرات امتياز VASو WOMACبر اساس پرسشنامه درد5
و WOMACپرسشنامه 

VAS

تغييرات امتياز WOMACبر اساس پرسشنامه خشکی مفصل6
WOMACپرسشنامه 

تغييرات امتياز WOMACبر اساس پرسشنامه عملکرد بيمار7
WOMACپرسشنامه 

و تعریف واژه ها(Variables)جدول متغیرها 
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بررسی متون



Young

2013

بیمار28

درد شانه با کپسولیت

چسبنده در فاز دردناک

مقاوم به درمان

:دوگروه

Dysport 200 U

20mgتریامسینولون 

ماه اخیر6سابقه تروما به مفصل در 

شکستگی استخوانی

آسیب عصبی

بارداری یا شیردهی

آلرژی یا حساسیت

اختالالت روانی

NRS

ROM

در هر دو گروهROMبهبود درد و 

3به میزان NRSمیانگین کاهش 

5.3الی 

دو گروه اختالف معنی داری 

نداشتند

بهبودی ابداکشن در گروه 

دیسپورت بیشتر بود

Singh

Jasvinder

2014

بيمار11

سال68ميانگين 

زانو12

شانه2

درد مقاوم بعد 

ارتروپالستی

100-300Botox

Exc:

عفونت

شل شدن پروتز

TST

Womac

SPADI

(shoulder pain 

and disability)

NRS

واحد در 2کاهش معنی دار 

واحد 100شدت درد یکماه بعد 

تزریق

ماه و 4-3درصد تا 50کاهش 

ماه5-9

antinociceptiveاثرات 

Andrea

Boon

2010

American 

academy 

of PM&R

سال40نفر باالی 60

زانو

استرویيد

Low dose BTA

High dose BTA

Botox

3-2–سال 40<

VAS>6/10

1،4

نقرس یا نقرس کاذب–التهابی 

سابقه جراحی ترميمی

BMI>35

نوروماسکوالربيماریهای 

نوروپاتی محيطی شدید

بيماری قلبی ریوی مخل فعاليت

بارداری

اختالل روانی

ماه اخير3یا هيال در استرویيد تزریق 

VAS

Womac

6 m

درد و بهبود عملکرد 

در هر سه گروه VASکاهش 

هفته8بعد 

 lowولی معنی دار در گروه 

dose

Womacدر هر سه

در vasهفته کاهش 12بعد 

low-high

در  vasهفته کاهش 26بعد 

low
7



Maren

Hollis

2009

PM&R dep of U of 

minnesota

Botox

25-100 u

11 patient

15 joint

9 shoulder

3 knee

3 ankle

VAS

TST

(timed stand test)

1y

هفته2شروع کاهش درد در عرض 

ماه9-1ادامه 

هفته12-4بیشترین اثر 

%71کاهش درد شانه 

%55زانو 

بهبود عملکرد

کاهش درد به مدت یک سال% 100-42تکرار تزریق 

Stephanier

Hollis

2010

Journal of pain

U of Minnesota

تزریق کالژناز به داخل مفصل 

و ایجاد ارتریت مزمنموش زانوی 

و تزریق داخل مفصلی 

BTB(Myoblock)

سالينگروه کنترل با 

هفته8-6موش 40

Pain behaviour

measure 

Visual gait analysis

Evoked pain 

response score

BTBبعد تزریق  gaitدر % 43بهبود 

در درد% 49.5بهبود 

هيچ بهبودی در گروه کنترل مشاهده نشد

Singh

Mahowald

2010

Journal of 

rheumatology

Triple-blind

بيمار54

مفصل ارتروپالستی60

سال67متوسط 

Botox

سال4.5دوره درد متوسط 

VAS

Womac

TST

TUG

Active flex/ext

VASکاهش دو واحد 

کاهش درد% 71دو ماه 

Namazi

2006

20 rabbit

تحت بی هوشی ، دو ACLقطع 

زانو

BT زانوی راست یک هفته بعد

چپسالين زانوی 

Myoblock

در مراحل  OAباعث تاخير پيشرفت بوتاکس هيستوپاتولوژی

.اوليه می شود
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نوع مطالعه  :

( clinical trial)و يا كارآزمايی بالينی ( interventional)مطالعه مداخله اي•

 هدفجمعیت  :

به  استئوآرتريت زانو مقاوممدرس با شهيد مراجعه كننده به درمانگاه بيماران •
.درمان

معیارهای ورود به مطالعه:

زانواستئوآرتريتبهمبتالبيماران•

سال75-40سنیرنج•

ماهسهازبيشترعاليممدتطول•

weightرخسادهگرافی• bearing(3و2گريد)نيمرخو 12



معیارهای خروج از مطالعه

زانوعفونت و زخم فعال -1

نقرس يا نقرس كاذب -2

نوروماسکوالربيماري هاي -3

يا شيردهی بارداري -4

ی سابقه هرگونه تزريق داخل مفصلل -5

ماه اخير  3در 

تروماي حاد به زانو -6

تنگی كانال نخاعی  -7

فيزيوتراپی اخير انجام -8

درجه 20ژنوواروم يا والگوم بيشتر از -9

راديکولوپاتی كمري -10

11-BMI>35

توكسينسابقه آلرژي قبلی به -12

بيمللاري هللاي سيسللتمير  كنتللرل -13

ژن نشده مثل ديابت، نقل  ايمنلی، و كلال   

واسکوالر  

سابقه يا وجلود كانسلر يلا علايعات    -14

بدخيم

75سلال و بلاالي   40سن كمتلر از  -15

سال
13
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:Outcomeاندازه گیری 

•WOMAC:سوال17ومفصلخشکیمیزانسوالدودرد،میزانسوالپنج
بیمارانعملکردیهایمحدودیت

رددمعنایبهکمترامتیازجمعکهشودمیدادهامتیازچهارتاصفرازسوالهر•
.باشدمیبهترعملکردوکمتر

•VAS:شدتدرجه10بادیداریمعیار
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شركتساختMasportتجاريمارک•

-0001ملیكدبهدارومصونداروسازي

واحدي500دوزاژو26775-2112149

Aايپتبوتولينومتوكسينآنموثرهماده•

الكتوزوآلبومينآندارندهنگهموادو

سانتيگراددرجه8-2دمايدريخچالدر•
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Measure Before After Mean Diff (SD) P value

WOMAC

Pain

10.62 (3.31) 6.00 (1.78) 4.62 (2.35)
0.000

WOMAC

Stiffness

5.08 (1.41) 2.85 (1.19) 2.23 (0.90)
0.000

WOMAC

Function

41.08 (9.52) 22.15 (4.83) 18.92 (7.88)
0.000

WOMAC

Total

56.77 (13.03) 31.00 (6.96) 25.7 (10.22)
0.000

WOMACتغييرات معيار 
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WOMACتغييرات معيار 

56.77
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VASتغييرات معيار 

7.19

4.54

3.81
3.31

0
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Baseline !st Week 8th Week 24th Week
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70%

18%

12%

VAS improvement

First week

8 weeks

24 weeks
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:VASمیزان موفقیت 

رسید 3.31بود که شش ماه بعد تزریق به 7.19میانگین آن قبل از تزریق •

(بهبودی% 53.9)

یکهماندرنآاسپاستیسیتیآنتیتاثیرخالفبرتوکسیندردضداثرحداکثر•

بازگشتبدوننیز24و8هایهفتهتاو(%70)بودهتزریقبعداولهفته

.داشتادامهعالئم
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:به عنوان موفقيت% 30با در نظر گرفتن درصد تغييرات 

از بيماران درمان موفق را گزارش كرده  % 65ير هفته اول بعد از تزريق در •

بودند؛

می  رسيد كه بيشترين ميزان پاسخدهی را نشان% 81طی هفته هشتم به در •

داد  

تولينيوم  ير پنجم از افراد با اعمال تمامی تمهيدات درمانی و تزريق بوتقريبا •

.  پاسخ مناسبی نشان ندادند

نزدير  % 77در ماه ششم پيگيري اين عدد با اندكی افت مجددا به درنهايت  •

.بودشد كه حاكی از بازگشت مختصري عالئم در برخی بيماران 
23



ياسيتیحساافزايشواكنشقبيلازجانبیعارعههيچگونهتزريقاتكلدر•

.نشدمشاهدهسپتيرآرتريتياوتزريقازبعدحادالتهابیپاسخ
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اندازههاياندكسدرمعناداريكاهشموجبAبوتولينيومتوكسين•

شودمیWOMACابزارنيزوVASشدهگيري

:پايهحالتازهاشاخ بهبودميزان•

•VAS:53.9 %

•WOMAC:43.5 %

عالئمبازگشتبدون24و8هايهفتهتاادامهواولهفتهدراثرشروع•

خيلیياراعیمفصلیداخلتزريقانجامازماه6ازپسبيماراناكثر•

.بودندراعی
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:مطالعاتاكثرومانتايج•

بيماراندرد و عملکرد بهبود •

انداين اثرات به مدت نسبتا قابل قبولی ادامه داشته كه •

دردتنها پايداري اثرات، بلکه ادامه روند كاهش نه •

مهار آزاد سازی نوروترانسمیتر های درد و التهاب و کاهش تخریب مفصل•

اثر ضد درد شروع زودتر، قدرت بیشتر•

اثرات مثبت بر پاتوژنز بیماری•
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:گیرینتیجه 
BTلیمفصداخلتزريقبامفصلعصبیفيبرهايانتخابیكمودنرواسيون•

ودبهبودردپاسخكاهشباعثوباشدمیمفصلیدردهايدرجديديدرمان

.گرددمیعملکرداختالالت

بلندتاثيراتباعارعهكمدرمانیراهيرعنوانبهتوانمینزديرآيندهدر•

ازنوروماسکولواسکلتالهايدرماندركهبوداميدوارتوكسيناينبهمدت

.شدمندبهرهآنقبولقابلبخشیاثرهزينهصورتدرآنجامعاثرات

ر توكسلين  انجام مطالعات بزرگتر و با كيفيت باالتر در مورد ميزان موثنيازمند •

ملان هلاي   در مفاصل مختلف و نيز مقايسه اثرات كوتاه و بلند مدت آن با ساير در

.ی باشدنوروماسکولواسکلتال ماختالالت رايج و نيز اثرات تركيبی آن در درمان 
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