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Botulinumtoxin har sedan dess upptäckt blivit en sensation. Det som förut bara varit ett 

extremt potent gift används numera både i medicinskt syfte och inom skönhetsindustrin. Det 

har genom åren fått en rad viktiga användningsområden som att dämpa muskelaktiviteten 

hos patienter, och en Botoxinjektion kan vara den lättaste vägen till ett yngre ansikte. 

 

 

Världens starkaste 
Botulinumtoxin är det starkaste gift vi känner till. Giftet produceras av bakterien Clostridium 

botulinum och dosen som krävs för att döda en människa kan räknas i nanogram. Trots 

toxinets extrema toxicitet har det lyckats fylla många viktiga roller inom både medicin och 

inom skönhetsindustrin. Genom rening och noggrann reglering av den administrerade dosen 
går det att dämpa symptom av överaktiva muskler eller släta ut rynkor utan bieffekter. 
 

Bakgrund  
Botulinumtoxin är orsaken till sjukdomen botulism. Det vanligaste sättet att komma i kontakt 

med giftet är genom dålig konserverad mat där bakterien vilar i ett sporstadie och som sedan 

förtärs. Botulinumtoxinet kan färdas genom blodomloppet och sprider sig överallt utom i 

CNS, vilket gör botulism till en allvarlig sjukdom eftersom toxinet är så starkt och det 

påverkar all muskulatur i kroppen utom hjärtat. I många fall är de negativa effekterna från 

botulinumtoxin bara mindre besvär som övergående svaghet. Problemet är när diafragman 

påverkas och respirationsproblem uppstår. 

 

Botulinumtoxinets struktur och mekanism 

Botulinumtoxin är ett stort protein med ett antal sub-enheter med olika funktion. En del av 

toxinet binder till neuroner där det bildar en por i cellmembranet som tillåter införandet av 

en mindre del av toxinet. Den mindre delen kommer kunna klyva SNARE-proteiner inuti 

cellen. SNARE-proteinerna är olika protein tillhörnade ett komplex som används för att 

smälta samman vesiklar med cellmembranet när neurotransmittorer ska utsöndras i synapsen. 

Konsekvensen av klyvningen blir att muskler kopplade till synapsen hindras från att 

användas och signalen uteblir. 

 

Vad gör Botox så mångsidigt? 

Botulinumtoxin i sig är egentligen väldigt specifikt. Det påverkar endast synapser kopplade 

till muskulatur. Däremot verkar toxinet väldigt lokalt omkring injiceringsstället, vilket tillåter 

många möjliga användningsområden. Så länge en funktion använder muskler under något 

stadie så finns det möjlighet att påverka den med botulinumtoxin. Andra fördelar med 

botulinumtoxin är att inga permanenta skador sker på vävnader och effekterna av toxinet är 

helt reversibla.  
 

Vad gör kunskap om botulinumtoxinet viktig? 

Förutom alla potentiella medicinska roller som kan hittas, så finns det också möjlighet för 

utveckling av helt nya funktioner och målceller för toxinet genom proteinteknik. 

Proteinteknik är när små förändringar görs i strukturen hos proteinet så det t.ex får en ny 

målcell som fortfarande är någon form av nervcell men som inte har något med muskulatur 



att göra. Utöver det kan vissa intressen finnas i att finna vaccin mot förgiftningen då 

toxinerna har ”category A” klassificering hos Centers for Disease Control and Prevention, vilket 

innebär att det finns en stor risk om det skulle utnyttjas inom bioterrorism. 

 

Vad kan vi vänta oss i framtiden? 
Det kommer troligtvis inte bli så många nya stora upptäckter. Det är ganska klarlagt vilka 

sjukdomar som kan hjälpas genom toxinets funktion att hämma muskelaktivitet. En del 

framsteg kommer göras där toxinet används på något originellt sätt på någon specifik 

muskel. Vad som är troligare är att proteinteknik kommer utnyttjas för att skapa analoger till 

toxinet. Alla eukaryota celler använder sig av samma system för att utföra exocytos. 

Proteinerna i SNARE-komplexet kan skilja sig något mellan olika typer av celler och mellan 

arter, vilket också kan utnyttjas då toxinet har väldigt specifikt klyvningssite. Genom små 

förändringar av toxinet kan analoger skapas som binder till ickeneurona celler och hämmar 

utsöndringen av något annat än neurotransmittorer, t.ex sekret.  
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