
Streszczenie w języku polskim 

Wstęp: Ból dystoniczny jest najczęstszym pozamotorycznym objawem występującym 

w przebiegu dystonii szyjnej pojawiającym się średnio u 3 na 4 pacjentów. Zgodnie 

z najnowszą wiedzą medyczną ból nie wynika jedynie ze skurczu mięśnia, a jest procesem 

złożonym i może być częściowo niezależny od objawów motorycznych.  

Cel pracy: Cel teoretycznej części pracy doktorskiej obejmował określenie mechanizmów  

przeciwbólowego działania toksyny botulinowej w leczeniu dystonii szyjnej w oparciu 

o dostępną literaturę. Celem części klinicznej było określenie czynników determinujących 

występowanie i stopień nasilenia bólu dystonicznego w perspektywie długoterminowej terapii 

toksyną botulinową.  

Materiały i metody: Praca doktorska składa się z cyklu 4 publikacji: 1 przeglądowej oraz 

3 oryginalnych. Grupę badaną w publikacjach oryginalnych stanowiło 60 pacjentów 

z diagnozą dystonii szyjnej otrzymujących domięśniowe iniekcje z toksyny botulinowej typu 

A w modyfikowanych dawkach. Materiały i metody wykorzystane w prezentowanej pracy 

doktorskiej obejmowały: autorskie kwestionariusze dotyczące przebiegu i leczenia dystonii 

szyjnej, rozszerzony kwestionariusz oceny bólu dystonicznego, badanie fizykalne pacjentów 

z zastosowaniem zwalidowanych skal (TWSTRS, Tsui) oraz nowej klasyfikacji Col-Cap. 

Wyniki: W publikacji A1 oceniono potencjalne mechanizmy działania przeciwbólowego 

toksyny botulinowej, na które składają się zarówno prosta dekompresja włókien nerwowych 

w wyniku zmniejszenia napięcia mięśni, jak również liczne złożone procesy zachodzące 

w obwodowym i ośrodkowym układzie nerwowym. Publikacja A2 dostarczyła 

niestwierdzanego nigdy wcześniej w piśmiennictwie powiązania fenotypów latero 

(TWSTRS) oraz caput (Col-Cap) z częstszym występowaniem bólu dystonicznego. 

W publikacji A3 dowiedziono związku dolegliwości bólowych z pogorszeniem w skalach 



oceniających objawy motoryczne i niepełnosprawność pacjentów. Dodatkowo wykazano 

dobrą skuteczność przeciwbólową toksyny botulinowej w długoterminowej terapii dystonii 

szyjnej oraz częściową niezależność efektu przeciwbólowego i miorelaksacyjnego. 

W publikacji A4 zaobserwowano, że ból dystoniczny w znaczącym stopniu przyczynia się do 

pogorszenia długoterminowej skuteczności leczenia pacjentów z dystonią szyjną. 

Wnioski: Przeciwbólowe działanie toksyny botulinowej obejmuje zarówno obwodowy 

jak i ośrodkowy układ nerowowy. Częstość występowania bólu dystonicznego może być 

zależna od fenotypu dystonii szyjnej i jest największa w fenotypach latero (TWSTRS) oraz 

caput (Col-Cap). Obecność bólu związana jest z nasileniem objawów motorycznych 

i niepełnosprawnością pacjentów z dystonią szyjną. Iniekcje z toksyny botulinowej w  terapii 

długoterminowej są skuteczną metodą leczenia bólu dystonicznego, a działania 

przeciwbólowe i zmniejszające napięcie mięśni wydają się powstawać w częściowo 

niezależnych od siebie mechanizmach.  

 

 

 

 

  



Streszczenie w języku angielskim 

Background: Dystonic pain is the most common non-motor symptom of cervical 

dystonia reported by approximately 3 out of 4 patients. According to the latest medical 

knowledge, pain originates not from the muscle contraction only, rather is a complex process 

which could be partially independent of motor symptoms.  

Objective: The aim of the theoretical part of the doctoral dissertation concerns 

the analgesic mechanisms of botulinum toxin used in the treatment for cervical dystonia. 

The aim of the clinical part of the doctoral dissertation was to determine factors affecting the 

occurrence and severity of dystonic pain in the long-term botulinum toxin therapy.  

Materials and methods: The dissertation comprises the series of 4 publications: 1 review 

and 3 original papers. The study group of the original publications consisted of patients with 

diagnosis of cervical dystonia receiving intramuscular injections of botulinum toxin type A 

in customizable doses. Materials and methods used in the doctoral dissertation included: 

customized questionnaires on the course and treatment of cervical dystonia, extended dystonic 

pain assessment questionnaire and physical examination of patients using validated scales 

(TWSTRS, Tsui) and Col-Cap classification. 

Results: Publication A1 identified potential mechanisms of analgesic action of botulinum 

toxin comprising simple decompression of nerve fibers due to muscle relaxation, as well 

as numerous complex processes involving both the peripheral and central nervous systems. 

Publication A2 provided previously unproven association of latero (TWSTRS) and caput 

(Col-Cap) cervical dystonia phenotypes with higher prevalence of dystonic pain. Publication 

A3 confirmed the association of pain with deterioration in scales assessing motor symptoms 

and disability. Moreover, good analgesic efficacy of botulinum toxin in the long-term therapy 

and the partial independence of the analgesic and muscle relaxant effects were demonstrated. 



In publication A4 dystonic pain was found to be an important factor for the deterioration 

of long-term treatment efficacy in cervical dystonia patients. 

Conclusions: The analgesic effects of botulinum toxin involve both the peripheral 

and central nervous systems. The prevalence of dystonic pain may be dependent on cervical 

dystonia phenotype and is most pronounced in latero (TWSTRS) and caput (Col-Cap) 

phenotypes. The presence of dystonic pain is associated with motor symptoms and disability 

in patients with cervical dystonia. The long term botulinum toxin therapy constitutes 

an effective treatment for dystonic pain while the analgesic and muscle relaxant effects 

of botulinum toxin may arise in partially independent mechanisms.  

 


