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Botulinum toxin (Botox) 
Botox er et giftstof (toxin), som dannes 
af bakterien Clostridium Botulinum. 
Den kan ved dårlig fødevarehygiejne 
forekomme i konserves, saltede eller 
røgede fødevarer. Hvis man indtager 
fødevarer, der indeholder Botulinum 
Toxin, opstår tilstanden botulisme 
også kaldet pølseforgiftning. 

Toxinets virkning på kroppen er en 
hæmning af nervetransmissionen til 
musklerne, så der opstår lammelser. 
Dette bevirker, at der opstår lammelse 
af muskulaturen i ansigt, arme og ben, 
og i værste fald vejrtrækningen. Ved 
en forgiftning behandles sympto-
merne. 

P.g.a. sin hæmmende effekt, er Botox 
dog i andre sammen hænge yderst 
anvendeligt. Siden 1977 har man be-
handlet forskellige former for muskel-
kramper med Botox, først visse øjen-
sygdomme, men efterhånden også 
mange andre tilstande med lokalisere-
de muskelkramper eller andre former 
for overaktivitet i muskulaturen.

Inden for de seneste 10 år har Botox 
også vist sig effektiv ved behandlin-
gen af visse sygdomme i mave-tarm-
kanalen inkl. smerter i endetarms-
åbningen og rift i endetarmsåbningen.

Behandling
Indsprøjtning af Botox i lukkemusklen 
sker oftest i helbedøvelse. Indsprøjt-
ningen sker 4 steder i ende tarmens 
lukkemuskel. Placeringen af Botox i 
lukkemusklen sikres ved at foretage 
indsprøjtningerne under samtidig 
ultralyds skanning af lukkemusklen.

Bivirkninger
Træthed, influenzalignende sympto-
mer og smerter ved indsprøjtnings-
stederne kan forekomme.

Graviditet og amning
Erfaring savnes. Bør så vidt muligt ikke 
anvendes.

Forventet resultat af 
behandlingen 
Ved rift i endetarmsåbningen kan  
70 - 80 % forventes  at have effekt  
af behandlingen. Ved smerter i 
endetarms åbningen uden rift ses god 
effekt hos halvdelen af patienterne. 

Virkningen af Botox varer maksimalt 
3 måneder. Dette er imidlertid oftest 
tilstrækkeligt til at sikre en permanent  
effekt af behandlingen. I de tilfælde, 
hvor det ikke er tilstrækkeligt, kan 
behandlingen gentages.
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