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• Ботулиновият Токсин - А (БоТА) е един от най-мощните 
медикаменти, които успешно се ползват в лечението на 
различни неврологични и офталмологични разстройства, 
поради тонусови отклонения. 

• За пръв път клинични опити за повлияване спастичността 
при церебрална парализа (ЦП)  е започнато през 1988 г. от 
Андрю Коман, Бет Петресон Смит и Ейми Гуудман.
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• БоТА притежава мощна терапевтична стойност, 
като редуктор на мускулния тонус.

• Селективно инхибира отделянето на ацетилхолин от 
периферните нервни окончания чрез блокиране на 
синаптичните везикули (Ann HT., 2004).

• Прекъсването на невромускулната проводимост   
причинява една временна слабост (парализа),                          
която редуцира локалната спастичност. 

• Ефектът на БоТ-А продължава около 3 месеца, (de Paiva A.,    
et al., 1999; Duchen LW,  Strich SJ., 1968, Aoki KR, et al., 2006).                                  
(варира  между 4 и 6 мес.)
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• Миорелаксиращият ефект настъпва постепенно  в 
рамките на 2-3 дни, като при ниски дози може да се 
забави до 5-6 дни. 

• Продължителността на действието зависи от 
възстановяване  проводимостта на импулса, което 
настъпва постепенно, с образуването на нови нервни 
окончания, които осъществяват контакт с моторната 
плочка. 
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• Спастичност - “Моторно разстройство характеризиращо се 
със скоростно-зависимо увеличение на тоничните стреч-
рефлекси (мускулен тонус) с пресилен сухожилен отговор 
дължащ се на хипер-възбудимостта на стреч-рефлекса, 
като компонент на увреждането на централния 
двигателен неврон “  (Lance JW 1980)

• (Surv. Cerebral Palsy Europe, 2006) 9128 деца с ЦП
• Спастична 84,9%

Унилатерална 31%
Билатерална 53,9%

• Атетоидна 6,6%
• Атаксична 4,1%
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Спастичност - последствия
1. Функционални отклонения в ежедневните дейности: 

– Хранене, седеж, лазене, миене, тоалет, обличане
2. Мускулни спазми и дискоординация
3. Трудно придвижване и трансфер
4. Нарушени възможности за изправяне и ходене
5. Динамични контрактури
6. Статични контрактури
7. Ставни деформитети, сублуксации/луксации
8. Костни деформитети
9. Болка (спазми, деформитети)
10. Намалена функционална независимост
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Спастичност - диференциация

• Основната аномалия при спастичността е свръхвъзбудимост            
на стреч-рефлекса, както на тоничния, така и на фазовия 
компонент, които могат да доведат до повишена  
резистентност към пасивното движение.

• Невралната компонента на спастичността се дължи на 
свръхактивен стреч-рефлекс, докато периферния или 
биомеханичния компонент на спастичността се дължи                       
на промени в меките тъкани, включително сухожилията,             
ставните връзки и ставите,  предизвикайки намаляване                   
на съответната разтегливост. 

• Почувстваното съпротивление при пасивното движение                            
не се дължи единствено на невралната компонента,                                   
а също и на биомеханичните фактори. 

• Диференциация между невронния компонент и промените             
на меките тъкани е необходима, тъй като тя определя 
различни видове лечение.                         Priyanka S. et al.(2011)
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Спастичност - тестуване
• Скала на Ashworth, 1964

Modified Ashworth Scale (MAS) (Bohannon & Smith 1987)
• Скала на Таrdeux,  1954

Modified Tardeux Scale (MTS) (Boyd and Graham 1999)

Спастичност - измерване
• Компютърна педобарометрия

Computerized Pedobarometrics (CPBM)
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• MTS - Определя количеството на спастичност чрез оценка 
на реакцията при разтягане на мускула, като се прилагат 
определени скорости. Качеството на реакцията на мускулите 
при определени скорости (V1, V2) и ъгълът (R1,R2, R2-R1), 
при който се появява реакцията в мускулите, са включени 
в измерването на спастичността.
(Morris,2002)

• MTS - cравнява  мускулната съпротива към пасивно  
разтягане  при  бавна и бърза скорост с цел да отчете 
скорост-зависимата характеристика на спастичността. 
(Paulis,Horemans,Brouwer&Stam,2011)
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MTS - Интерпретация  на резултата: 

• Връзката R1 и R2 е от по-голямо значение, отколкото 
отделните мерки на R1 и R2. 

• Голяма разлика между R1 и R2 предлага голям динамичен 
компонент свързан с по-голям капацитет за промяна или 
подобряване.

• Малка разлика между R1 и R2 предлага предимно 
фиксирана контрактура в мускулите с по-лоша или                     
без способност за промяна.

• Връзката R1 и R2 може да бъдат използвана за оценка на 
ролята на невронни механизми (спастичност) и механичното 
фиксиране на меката тъкан, когато мускулът реагира на  
пасивно разтягане.
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Компютърна педобарометрия

• Обективен метод за 
отчитане редукцията на 
спастичността чрез:
– Статично и динамично 

отчитане площта на 
стъпалото

– Отчитане динамиката и 
движението на центъра 
на тежестта
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Мениджмънтът на спастицитета включва:

– мултидисциплинарна интервенция, насочена към 
повишаване на функционалността, подкрепяне на     
здравето и подобряване качеството на живот на лицата            
с ЦП и техните помощници (Goldstein EM., 2001).

– кинезитерапия, ерготерапия, ортези и шини, 
хирургични интервенции и фармако-логични агенти, 
какъвто е БоТА (Ann HT., 2004).

– взимане на решение: кога и какви терапевтични 
фактори да се прилагат.
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ПОКАЗАНИЯ за приложение БоТА

• Главната индикация за лечение с БоТ-А е                   
покачения мускулен тонус, който въздейства вредно  
върху функциите и ако не се лекува довежда                                  
най-често до фиксирани контрактури (Flett PJ., 2003)

• Препоръчва се, когато има:   (Molenaers G. and Desloovere K., 
2009).

• липса на прогрес в моторното развитие, 
• развитие на динамични мускулни контрактури, 
• нетърмимост към дневни или нощни шини  
• намаляване на функционалността. 
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ПОКАЗАНИЯ (2)

• да започва в ранна възраст след 1,5-2 год. възраст,    
когато модела на ходене и моторните функции са все   
още флексабилни, позволяващи моторно функционално 
обучение във времевия прозорец на рязката тонусова 
редукция

• оптималното приложение на медикамента най-често се 
съобщава за възрастовия период между 2 и 6 години
(Boyd R., Graham HK., 1997; Wissel J. et al., 1999; Graham HK et al., 2000)
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ПОКАЗАНИЯ  (3)

• Спастичен еквинус при ходещи деца с ЦП (КСГМФ нива 1,               
2 и 3) с цел подобряване модела на ходене (Koog YH., Min B-I, 
2010; Ryll U., et al., 2011)

• Подобряване функцията на ръката при деца с по-леки 
увреждания (Fehlings D., et al., 2010; Love SC., et al., 2010)

• При горен крайник, спастичен пикочен мехур, слюнотече-
ние (Graham HK., et al., 2000; Tilton AH., 2006).

• при деца с ЦП с тежки функционални ограничения (КСГМФ 
нива 4 и 5), насочен към контрол на баланса и седежа, 
намаляване на болката, подобряване на тоалета и 
позиционирането (Cosgrove AP. et al., 1994; Koman LA. et al., 1993; 
O`Brien CF., 2002; Flett PG., 2003).
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ПОКАЗАНИЯ  (4)

• Някои специфични терапевтични цели на БоТ-А са 
изброени както следва (Graham HK. et al., 2000; Boyd R., et al., 
2001; Chambers HG., 2001; O`Brien CF., 2002; Flett PG., 2003;                        
Mall V., et al., 2006; Rutz E., et al., 2008), цитирано по                             
(Molenaers G., Desloovere K., 2009):

• подпомагане на ортотичното обслужване
• продължаване на консервативната рехабилитация 

(физиотерапия, ерготерапия, позициониране и други) докато 
се постигне съзряване на ходенето

• изследване на краткосрочни функционални придобивки, 
доставящи решаваща информация за изграждане на бъдещ 
терапевтичен план

• симулация на ортопедична или неврохирургична операция
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ПОКАЗАНИЯ  (5)

• улесняване на физ. тренировки за постигане на по-добро 
физическо ниво преди провеждане на оперативно лечение

• асистиране на превенция за сублуксация на ТБ-стави чрез 
контрол на спастицитета на бедрените флексори и аддуктори.

• намаляване на спазмите при пациенти със силно променлив 
мускулен тонус на горни и долни крайници

• подобрение на позиционирането и контрола му
• лечение на болезнени спазми 
• лечение на болки в гърба поради хиперлордоза, когато чрез 

намаляване на тонуса на м.псоас може да се помогне
• постоперативно ограничение на болката
• използване на БоТ-А, като допълнително лечение за локална 

или генерализирана спастичност
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СТРАНИЧНИ ЕФЕКТИ от БоТА

• При лечението с БоТ-А са много редки
• Клонят към последствия от мускулната релаксация

• слабостта и загубата на функция, 
• инконтиненцията и дисфагията (особено при тежки квадрипареза).

(Flett PG., 2003; Naumann M., Jancovic J., 2004;                     
Heinen F., et al., 2006)

• Повишаването на дозата на БоТ-А, води след себе си до 
повишаване на риска за странични ефекти, 
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ТЕХНИКА НА ПРИЛОЖЕНИЕ

• БоТА се прилага локално
в спастичните мускули.

• Място на апликация се 
определя: Палпаторно,                 
под УЗ контрол или с                
ЕМГ-фийдбек. 

• В продължение на 72 часа 
апликацията се пази от 
топлинно въздействие, 
поради инактивация на БоТА

• Апликацията може да се 
повтори след не по-малко от 
3 мес. в същата мускулна 
група или през месец в 
различни мускулни групи. 

• 2 до 8 апликации на дете
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НАШИЯ  ОПИТ
• СБРДЦП "Св.София" е все още единственото лечебно 

заведение, където регламентирано се прилага лечение          
с БоТА,  като част от комплексната рехабилитация на ЦП.

• Използва се Ботулинов Токсин - А от търг. марка DYSPORT
• От ноември 1998 до сега (24 години), ежегодно в болницата 

се лекуват между 10 и 40 деца с БоТА. 
• Децата са на възраст от 1,5 до 18 години с функционални 

възможности  GMFCS  1-3 ниво, ходещи или прохождащи.
• Преди апликацията се извършва седиране с Мидазолам.
• Болницата е организирала и завършила няколко собств. 

проучвания върху ефекта от БоТ-А в компл. рехаб. на ЦП
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НАШИЯ  ОПИТ  - контингент
За последните 9 години в болницата са приложени                                  
апликации на БоТА при 182 деца със спастична ЦП,
като  ефектът е проследен във времето

Диагнози:
Спастична диплегия – 98
Детска хемиплегия – 66
Спастична квадрипареза – 18

Възрастово разпределение:
от 1.5 до 3 год. – 84
от 4 до 7 год. – 86
от 8 до 18 год. – 12
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НАШИЯТ ОПИТ - диагностика
• GMFCS - система за класификация на груби моторни 

функции, нива от І до V.
• MAS (модифицирана скала на Ашуърт) – скала за оценка 

на спастичността в степени от 0 до 4.
• MTS (модифицирата скала на Тардьо)  - преценка на 

динамичната компонента на спастичността, подбор на 
пациентите !! с налична бавна компонента при 
дорзифлексия над 0 градуса

• Компютърна Педобарометрия
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GMFCS levels
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НАШИЯТ ОПИТ – моторни умения

• GMFCS – от 182 пациенти 
при 180 има покачване в 
грубите моторни функции, 
довело до подобрение с 1 
или 2 нива. 

- От ІІІ на ІІ ниво – 36%
- От ІІ на І ниво – 50%
- От ІІІ на І ниво – 14%
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НАШИЯТ ОПИТ - спастичност

• MAS – при всички 
пациенти се отчита 
намаляване 
с 1 или 2 степени.

- от 3 на 2 степен – 50%
- от 2 на 1 степен – 42%
- от 3 на 1 степен – 8%
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НАШИЯТ ОПИТ компютърна педобарометрия

• Статична плантограма 
преди и 3 дни след
интрамускулна апликация 
на БоТА
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НАШИЯТ ОПИТ компютърна педобарометрия

• Динамична плантограма 
преди и 3 дни след
интрамускулна апликация 
на БоТА
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НАШИЯТ ОПИТ – терапевтичен ефект

• Наблюдава се рязко отпускане на спастичните мускули    
до 2-3 дни след апликацията на БоТА. 

• Ефектът на миорелаксация се задържа средно 4 - 6 мес. 
• Увеличава се пасивният и активният обем на движение               

в подлежащите стави след приложение на БоТА. 
• Подобрява се значително стабилността и равновесието, 

при ходене поради увеличената опорна повърхност на 
стъпалата. 

• Придобиват се нови двигателни умения.
• Не са наблюдавани странични реакции
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НАШИЯТ ОПИТ – заключение

- БоТА е миорелаксант със силна, бърза и продължителна 
локална активност .

- Не са наблюдавани странични ефекти при БоТА , като 
безопасната доза е еднаква за деца на различна възраст.

- Прилагането на БоТА е минимално инвазивно и е удобно 
за пациента, когато последния се седира.

- БоТА увеличава многократно шансовете на децата със 
спастична ЦП за усвояване на нови двигателни умения, 
самостоятелно ходене или подобряване на наличната 
самостоятелна походка.

- НЗОК не заплаща БоТА, но е безплатен за децата от 
Столична Община, която заплаща лечението им.



25 години, Спец. Болница за Рехаб. на Деца с Церебрална Парализа

БЛАГОДАРЯ 

ЗА 

ВНИМАНИЕТО!
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