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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  Οη λεπξνηνμίλεο ηεο αιιαληίαζεο πξνέξρνληαη από ην αλαεξόβην Gram(+) βαθηεξίδην 

Clostridium botulinum θαη πεξηιακβάλνπλ επηά δηαθνξεηηθνύο αληηγνληθνύο ηύπνπο. Όιεο νη 

λεπξνηνμίλεο κπινθάξνπλ ηε λεπξνκπηθή κεηαβίβαζε κέζσ ηεο δέζκεπζεο ζε ζέζεηο ππνδνρέσλ ζηηο 

ηειηθέο λεπξηθέο απνιήμεηο θαη αλαζηέιινπλ  ηελ απειεπζέξσζε ηεο αθεηπινρνιίλεο ζηηο πεξηθεξηθέο 

ζπλάςεηο πξνθαιώληαο ραιαξή παξάιπζε. Απηή ε επίδξαζε είλαη ρξήζηκε γηα ηε ζεξαπεία κίαο 

πνηθηιίαο κπηθώλ δηαηαξαρώλ, ησλ δπζηνληώλ, ζπλδξόκσλ άιγνπο θαη ηεο θεθαιαιγίαο. Πξόζθαηα, 

έρεη θαλεί όηη ε ΒΣΥ-Α είλαη πνιύ απνηειεζκαηηθή σο ζεξαπεία γηα ηηο ππεξδπλακηθέο ξπηίδεο ηνπ 

αλώηεξνπ πξνζώπνπ, ηνπ κεηώπνπ, ηεο πεξηνθζαικηθήο, παξαξηληθήο, πεξηζηνκαηηθήο θαη 

ξηλνπαξεηαθήο πεξηνρήο θαζώο θαη ηνπ θαηώηεξνπ πξνζώπνπ. Ζ αιιαληηθή ηνμίλε απνηειεί επίζεο 

κία απνηειεζκαηηθή επηθνπξηθή κέζνδν ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο θνζκεηηθέο επεκβάζεηο , εληζρύνληαο 

θαη παξαηείλνληαο ηα νθέιε από ηελ ρεηξνπξγηθή επέκβαζε, ηελ επαύμεζε ησλ καιαθώλ κνξίσλ θαη 

ηελ αλάπιαζε κε laser. Ζ ζεξαπεία ησλ ππεξδπλακηθώλ ξπηίδσλ  ηνπ πξνζώπνπ κε ΒΣΥ-Α είλαη 

αζθαιήο θαη ρσξίο ζνβαξέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Όηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ζσζηά, ε ζπρλόηεηα ησλ 

επηπινθώλ είλαη πνιύ ρακειή θαη ε ζνβαξόηεηά ηνπο ήπηα. 

 

 

SUMMARY Botulinum neurotoxins derive from the bacterium Clostridium botulinum and include seven 

distinct serotypes. All BTXs block neuromuscular motor transmission by binding to receptor sites on 

motor nerve terminals and inhibiting the release of acetylcholine at peripheral junctions and synapses 

causing flaccid paralysis. This effect is useful for the treatment of a variety of muscle disorders, 

dystonias, pain syndromes and headache. More recently, BTX-A has been shown to be highly 

effective as a treatment for hyperactive facial lines of the upper face, forehead, periorbital, paranasal, 

perioral, lower facial and nasolabial regions. Botulinum toxin is also an effective adjunct to other 

cosmetic procedures, enhancing and prolonging the benefits of surgery, soft tissue augmentation and 

laser resurfacing. The treatment of hyperactive facial lines with BTX-A is safe and without serious side 

effects. Properly used, the incidence of complications is low and their severity mild. 

  

Λέμεηο θιεηδηά: αιιαληηθή ηνμίλε, ξπηίδεο, αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο 
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   Ζ αιιαληηθή ηνμίλε (ΒΣΥ) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ηα ηειεπηαία 15 ρξόληα γηα ηε δηόξζσζε ησλ 

ππεξδπλακηθώλ ξπηίδσλ  ηνπ πξνζώπνπ θαη έρεη γίλεη απνδεθηή σο κία αζθαιήο, απνηειεζκαηηθή θαη 

ειάρηζηα επεκβαηηθή ζεξαπεία. Ζ θαηαλόεζε ηνπ κεραληζκνύ δξάζεο, ε γλώζε ηεο αλαηνκίαο ησλ 

κπώλ ηνπ πξνζώπνπ θαη ε ζσζηή ηερληθή έγρπζεο ζπκβάινπλ ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ  

αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ ηεο ηνμίλεο. 

 

  Οη λεπξνηνμίλεο ηεο αιιαληίαζεο πξνέξρνληαη από ην αλαεξόβην Gram(+) βαθηεξίδην Clostridium 

botulinum θαη πεξηιακβάλνπλ επηά δηαθνξεηηθνύο αληηγνληθνύο ηύπνπο πνπ νλνκάδνληαη A, B, C1, D, 

E, F θαη G. Όινη νη ππνηύπνη είλαη δνκηθά όκνηνη αιιά δηαθέξνπλ σο πξνο ην κέγεζνο θαη ηελ 

αληηγνληθόηεηά ηνπο.(1,2) 

  Ζ ηνμίλε ηεο αιιαληίαζεο (BTX) είλαη έλα πνιππεπηίδην βάξνπο 150kd πνπ απνηειείηαη από δύν 

αιπζίδεο, κία ειαθξηά αιπζίδα (50kd) θαη κία βαξηά αιπζίδα (100kd) νη νπνίεο ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο 

κε δηζνπιθηδηθνύο δεζκνύο. Ζ βαξηά αιπζίδα απνηειείηαη από δύν ιεηηνπξγηθέο πεξηνρέο , ην C-ηειηθό 

ηκήκα (Hc) βάξνπο 50kDa πνπ εκπιέθεηαη ζηε ζύλδεζε κε ηνλ ππνδνρέα ηεο λεπξηθήο απόιεμεο θαη 

ην Ν-ηειηθό ηκήκα (ΖΝ) βάξνπο 50kDa πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε κεηαθνξά ηεο ειαθξηάο αιπζίδαο ζην 

θπηηαξόπιαζκα. Σν θιάζκα Hc είλαη επίζεο απηό πνπ πξνζδίδεη ζηελ ηνμίλε ηελ εηδηθόηεηα ηνπ θάζε 

αληηγνληθνύ ηύπνπ γηα ηε ζύλδεζή ηνπ κε ηνλ ππνδνρέα θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε 

εμνπδεηεξσηηθώλ αληηζσκάησλ. Ζ ειαθξά αιπζίδα έρεη εηδηθή ελδνθπηηάξηα πξσηενιπηηθή δξάζε θαη 

ζρεηίδεηαη κε ηε λεπξνηνμηθόηεηα.(1,2) 

 

 

Μεραληζκόο δξάζεο  

 

  Ζ BTX δξα ζηηο πξνζπλαπηηθέο κεκβξάλεο ησλ κεηαγγαγιηαθώλ ρνιηλεξγηθώλ λεπξηθώλ ηλώλ όπνπ 

αλαζηέιιεη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αθεηπινρνιίλεο ζηε λεπξνκπηθή  ζύλαςε θαη πξνθαιεί ραιαξή 

παξάιπζε. Απηό επηηπγράλεηαη κέζσ ηξηώλ ζηαδίσλ : ζύλδεζε ηεο ηνμίλεο κε ππνδνρείο ζηηο ηειηθέο 

απνιήμεηο ησλ θηλεηηθώλ λεύξσλ, ελδνθπηηάξσζε θαη ελδνθπηηάξηα δειεηεξίαζε(Δηθόλα1,2).(2) 

  Αλαιπηηθόηεξα σο πξνο ην κεραληζκό δξάζεο, ην Hc ηκήκα ηεο λεπξνηνμίλεο ζπλδέεηαη ηαρέσο θαη 

κε αλαζηξέςηκα κε ηνλ εηδηθό ππνδνρέα ζηελ πξνζπλαπηηθή λεπξηθή απόιεμε. Κάζε αληηγνληθόο 

ηύπνο ζπλδέεηαη κε ην δηθό ηνπ ζπγθεθξηκέλν ππνδνρέα θαη δελ αληαγσλίδεηαη κε ηνπο άιινπο 

ππόηππνπο γηα ηνλ ίδην ππνδνρέα.  Μεηά ηε ζύλδεζε ε ηνμίλε ελδνθπηηαξώλεηαη θαη κέζσ ηνπ 

ζρεκαηηζκνύ δηαύινπ κεηαθέξεηαη ζην θπηηαξόπιαζκα. Σν ηειηθό ζηάδην είλαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο 

ελδνθπηηάξηαο νπζίαο – ζηόρνπ ε νπνία ξπζκίδεη ηε ζύληεμε ησλ θπζηηδίσλ πνπ πεξηέρνπλ 

αθεηπινρνιίλε ζηηο ηειηθέο λεπξηθέο απνιήμεηο θαη ηελ απειεπζέξσζή ηεο ζηε ζπλαπηηθή ζρηζκή. Οη 
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πξσηεΐλεο - ζηόρνη νλνκάδνληαη ζπιινγηθά ζύκπιεγκα SNARE. πγθεθξηκέλα ε BTX-A θαη Δ 

δηαζπνύλ ηελ πξσηεΐλε – ζηόρν πνπ νλνκάδεηαη SNAP-25 (synaptosomal-associated protein – 25), 

ελώ νη ηύπνη B,D,F θαη G δηαζπνύλ κία άιιε πξσηεΐλε πνπ νλνκάδεηαη ζπλαπηνκπξεβίλε 

(synaptobrevin ή VAMP : vesicle-associated membrane protein). Κάζε αληηγνληθόο ηύπνο δηαζπά ηηο 

νπζίεο – ζηόρνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο θαη δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, εκπνδίδνληαο έηζη ην ζρεκαηηζκό 

ιεηηνπξγηθώλ ζπκπιεγκάησλ SNARE.(2,3) 

  Ζ πεξηθεξηθή αλαζηνιή ηεο λεπξνκπηθήο δξαζηηθόηεηαο πξνθαιεί κπηθή αδπλακία, ε νπνία επηθέξεη 

ην ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα. Γελ ππάξρνπλ ελδείμεηο θάπνηαο κόληκεο εθθύιηζεο ή αηξνθίαο ησλ 

κπώλ ζε αζζελείο πνπ έρεη γίλεη έγρπζε αιιαληηθήο ηνμίλεο αθόκα θαη ζε πςειέο δόζεηο γηα κεγάια 

ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα ζεξαπεπηηθνύο ζθνπνύο, όπσο πξνθύπηεη από ηελ ηζηνινγηθή εμέηαζε πιηθνύ 

βηνςίαο ησλ κπώλ απηώλ. Ζ κπηθή ιεηηνπξγία αξρίδεη λα απνθαζίζηαηαη κεηά από 3 κήλεο πεξίπνπ θαη 

νινθιεξώλεηαη ζπλήζσο κέρξη ηνλ έθην κήλα, θαζώο δεκηνπξγνύληαη λέεο λεπξηθέο απνιήμεηο γηα ηελ 

αλάθηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο. Ζ  επαλαθνξά ηεο κπηθήο ζύζπαζεο ζπλνδεύεηαη αξρηθά, από ηε 

δεκηνπξγία παξάπιεπξσλ θιάδσλ από ελεξγέο ηειηθέο απνιήμεηο εγγύο ηεο κεηξηθήο απόιεμεο. 

Ωζηόζν θαίλεηαη όηη απηέο νη λέεο απνιήμεηο είλαη κόλν πξνζσξηλέο. Ζ λεπξνδηαβίβαζε απνθαζίζηαηαη 

ηειηθά ζηελ αξρηθή λεπξηθή απόιεμε, ζπλνδεπκέλε από ηελ εμαθάληζε ησλ πεξηηηώλ θιάδσλ.(3,4) 

 

Σύπνη αιιαληηθήο ηνμίλεο. 

   

  Απηή ηε ζηηγκή ζηε Βόξεηα Ακεξηθή ππάξρνπλ δύν εκπνξηθά δηαζέζηκνη ηύπνη αιιαληηθήο ηνμίλεο: ην 

Botox (BTX-A) θαη ην Myobloc (BTX-B). Σν Botox είλαη ε κόλε αιιαληηθή ηνμίλε πνπ έρεη εγθξηζεί πξνο 

ην παξόλ γηα θνζκεηηθή ρξήζε ζηε Βόξεηα Ακεξηθή ελώ ην Dysport (BTX-A) είλαη δηαζέζηκν κόλν ζηελ 

Δπξώπε θαη ηειεί ππό ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο από ηνλ FDA.(5,6) 

  Σν Βνtox (Allergan Inc, Irvine,Calif) δηαηίζεηαη ζε θξπζηαιιηθή κνξθή κε πεξηεθηηθόηεηα 100U 

πεξίπνπ αλά θηαιίδην. Ζ εηαηξεία ζπζηήλεη ηελ αλαζύζηαζε κε ζηείξν δηάιπκα θπζηνινγηθνύ νξνύ πνπ 

δελ πεξηέρεη ζπληεξεηηθά, αλ θαη πξόζθαηα δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ε αλαζύζηαζε κε δηάιπκα πνπ 

πεξηέρεη ζπληεξεηηθά δελ δηαηαξάζζεη ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ ΒΣΥ-Α θαη είλαη ιηγόηεξν επώδπλν. Αλ θαη 

ε εηαηξεία ζπζηήλεη ηε ρξήζε εληόο 4 σξώλ από ηελ αλαζύζηαζε, θαίλεηαη όηη κε βάζε ηα ππάξρνληα 

ζηνηρεία ην αλαζπζηαζέλ πξντόλ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζηελ ςύμε (2-8 
oC) γηα κία εβδνκάδα ή 

πεξηζζόηεξν ρσξίο απώιεηα ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο. (6) 

  Ωο κία κνλάδα (1U) Botox νξίδεηαη ε πνζόηεηα ηεο ηνμίλεο πνπ ζαλαηώλεη ην 50% (Lethal Dose, 

LD50) κίαο νκάδαο ζήιεσλ πνληηθώλ Swiss Webster, όηαλ ελίεηαη ελδνπεξηηνλαηθά. Η ζαλαηεθόξνο 

δόζε ζηνλ άλζξωπν δελ είλαη αθξηβώο γλωζηή αιιά ππνινγίδεηαη όηη είλαη ίζε πεξίπνπ κε 

3000U. Τπάξρεη επνκέλωο έλα επξύ όξην αζθαιείαο ζηελ πνζόηεηα ηνπ Botox πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζεξαπεπηηθνύο θαη θνζκεηηθνύο ζθνπνύο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηηο ξπηίδεο 

έθθξαζεο ηνπ πξνζώπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 60U αλά ζπλεδξία σο αλώηαην όξην.(4,5,7) 

  Σν Dysport (Ipsen Ltd, Maidenhead, Berkshire, UK) δηαηίζεηαη ζε ιπνθηινπνηεκέλε (Lyophilized) 

κνξθή ζε θηαιίδην πνπ πεξηέρεη 500U BTX-A καδί κε ρισξηνύρν λάηξην, ιαθηόδε θαη αλζξώπηλε 

ιεπθσκαηίλε νξνύ. Σν Botox θαη ην Dysport ππόθεηληαη ζε μερσξηζηέο κεζόδνπο παξαζθεπήο θαη 

εθηίκεζεο ηεο ηζρύνο θαη πξέπεη λα ζεσξνύληαη δηαθνξεηηθά πξντόληα BTX-A κε ηα δηθά ηνπο ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη όρη σο ρεκηθά ηζνδύλακεο νπζίεο. ηελ θιηληθή πξάμε 1U Botox ζεσξείηαη 

ηζνδύλακε κε 3U σο 5U Dysport. Οη νδεγίεο γηα ηελ αλαζύζηαζε θαη ηε ρξήζε ηνπ Dysport είλαη ίδηεο 

κε εθείλεο ηνπ Botox.(6,7) 
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  Σν Myobloc (Elan Pharmaceuticals, San Diego, Calif) δηαηίζεηαη ζε πγξή κνξθή θαη πεξηέρεη 

5000U/ml ζε θηαιίδηα ησλ 0.5, 1 θαη 2ml ηα νπνία πεξηέρνπλ επίζεο θπζηνινγηθό νξό, αλζξώπηλε 

ιεπθσκαηίλε νξνύ θαη ειεθηξηθό (Succinate) λάηξην. Γελ απαηηείηαη αλαζύζηαζε πξηλ ηε ρξήζε ηνπ. 

Δθόζνλ αλνηρηεί ην θηαιίδην, νη νδεγίεο είλαη νη ίδηεο κε εθείλεο πνπ ηζρύνπλ γηα ηελ BTX-A. Μπνξεί λα 

αξαησζεί κε θπζηνινγηθό νξό πξηλ ηελ έγρπζε ρσξίο απώιεηα ηεο δξαζηηθόηεηάο ηνπ. Σν Myobloc 

είλαη έλα ζηαζεξό πγξό ζθεύαζκα, πνιύ θεθαζαξκέλν κε κηθξό αλνζνγνληθό δπλακηθό. Μεηά ηελ 

έγθξηζή ηνπ από ηνλ FDA ην Γεθέκβξην ηνπ 2000 γηα ρξήζε ζηελ απρεληθή δπζηνλία, ρξεζηκνπνηείηαη 

κε απμαλόκελν ξπζκό γηα ηε ζεξαπεία ησλ ππεξδπλακηθώλ ξπηίδσλ ηνπ πξνζώπνπ θαη άιισλ 

δεξκαηνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ κε ζεκαληηθή απνηειεζκαηηθόηεηα. Φαίλεηαη όηη ην Myobloc έρεη 

ηαρύηεξε έλαξμε δξάζεο από ηελ BTX-A θαη ηα θιηληθά απνηειέζκαηα κπνξνύλ λα παξαηεξεζνύλ 2 

έσο 3 κέξεο κεηά ηελ έγρπζε, ελώ ε έλαξμε δξάζεο ηεο BTX-A παξαηεξείηαη κεηά από 5 έσο 7 

εκέξεο. Φαίλεηαη σζηόζν όηη ε BTX-B δηαρέεηαη ζε κεγαιύηεξε απόζηαζε, γη‟ απηό θαη ρξεηάδεηαη 

πξνζνρή ώζηε ηα ζεκεία έγρπζεο λα κελ είλαη πνιύ θνληά κεηαμύ ηνπο.(2,6,8) 

   ρεηηθά κε ηε ρξήζε αλζξώπηλεο ιεπθσκαηίλεο ηνπ νξνύ πνπ εκπεξηέρεηαη ζηα θηαιίδηα, λα 

ζεκεησζεί όηη ε δηαδηθαζία θεθαζαξκνύ είλαη  ηέηνηα πνπ δελ επηηξέπεη ηε κεηάδνζε ινηκσδώλ 

λνζεκάησλ.(9) 

 

 

Αξαίωζε 

  Ο όγθνο ηνπ δηαιύηε πνπ πξνζηίζεηαη ζην θηαιίδην γηα ηελ αλαζύζηαζε ηεο ηνμίλεο θπκαίλεηαη από 1 

– 10 ml. Οη πεξηζζόηεξνη ηαηξνί ρξεζηκνπνηνύλ ζπλήζσο 1 – 3ml θπζηνινγηθνύ νξνύ γηα ηε δηάιπζε. 

Γεληθά ε ρνξήγεζε πςεινηέξσλ δόζεσλ BTX-A δηαιπκέλσλ ζε κηθξόηεξν όγθν επηηξέπεη ηελ πην 

αθξηβή έγρπζε ηεο ηνμίλεο κε κηθξή δηάρπζε, κεγαιύηεξε δηάξθεηα ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ιηγόηεξεο 

επηπινθέο, ελώ νη κηθξόηεξεο δόζεηο ζε κεγαιύηεξνπο όγθνπο έρνπλ ηε ηάζε λα επηθέξνπλ πην 

εθηεηακέλεο επηδξάζεηο δηόηη επλννύλ ηε δηάρπζε ηεο ηνμίλεο. Τπάξρεη κία πεξηνρή απνλεύξσζεο 

ζρεηηδόκελε κε ην θάζε ζεκείν έγρπζεο δηακέηξνπ πεξίπνπ 2,5 σο 3cm πνπ νθείιεηαη ζηε δηάρπζε ηεο 

ηνμίλεο. Ζ ζπγθέληξσζε ηεο νπζίαο είλαη πςειόηεξε ζην ζεκείν ηεο έγρπζεο θαη ε θιίζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο ειαηηώλεηαη ηαρέσο κε ηελ απόζηαζε από απηό ην ζεκείν. ηηο κεγαιύηεξεο αξαηώζεηο 

πνπ ελίεηαη κεγαιύηεξνο όγθνο δηαιύκαηνο, απηή ε πεξηνρή ηεο δηάρπζεο απμάλεηαη θαη ε θιίζε ηεο 

ζπγθέληξσζεο είλαη πνιύ ιηγόηεξν απόηνκε. Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν όγθνο έγρπζεο ηόζν 

κεγαιύηεξνο είλαη ν θίλδπλνο δηάρπζεο ζηνπο παξαθείκελνπο κπο. Ωζηόζν, κε ηηο πςειόηεξεο 

ζπγθεληξώζεηο θάζε ηνμίλε πνπ „‟ράλεηαη‟‟ (ηνμίλε πνπ παξακέλεη ζην θηαιίδην, ζηε ζύξηγγα ή ζηε 

βειόλα), θαζίζηαηαη πην πνιύηηκε.(6,10,11) 

 

 

Δμνπδεηεξωηηθά αληηζώκαηα 

 

  Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ηεο αιιαληηθήο ηνμίλεο είλαη ν 

ζρεκαηηζκόο εμνπδεηεξσηηθώλ αληηζσκάησλ. Ωο βαθηεξηαθέο πξσηεΐλεο, όινη νη ηύπνη ηεο αιιαληηθήο 

ηνμίλεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εθιύζνπλ κία αλνζνινγηθή απόθξηζε θαη λα πξνθαιέζνπλ ηελ 

αλάπηπμε αληηζσκάησλ έλαληη ηεο ίδηαο ηεο λεπξνηνμίλεο, ηα νπνία επηθέξνπλ ηελ αδξαλνπνίεζή ηεο 

κε ζπλέπεηα ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθόηεηαο. Σα εμνπδεηεξσηηθά αληηζώκαηα έρνπλ πςειή 

εηδηθόηεηα θαη δελ έρεη αλαθεξζεί πνηέ δηαζηαπξνύκελε εμνπδεηέξσζε κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ 

αληηγνληθώλ ηύπσλ ηεο αιιαληηθήο ηνμίλεο. Απηό ζεκαίλεη όηη αζζελείο νη νπνίνη αλέπηπμαλ αληίζηαζε 
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ζηελ BTX-A εμαηηίαο ηνπ ζρεκαηηζκνύ εμνπδεηεξσηηθώλ αληηζσκάησλ κπνξνύλ λα σθειεζνύλ από ηε 

ζεξαπεία κε ηνλ δηαθνξεηηθό αληηγνληθό ηύπν BTX-B (Myobloc). Παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξόιν ζην 

ζρεκαηηζκό αληηζσκάησλ είλαη ε πνηόηεηα (purity) θαη ε πνζόηεηα ηεο πξσηεΐλεο πνπ ελίεηαη αλά 

ζεξαπεία, ε ζπρλόηεηα ησλ εγρύζεσλ ,ε αληηγνληθόηεηα ηνπ εληέκελνπ πιηθνύ, ε νδόο ρνξήγεζεο 

(ελδνκπηθά, ππνδόξηα) θαη ε γελεηηθή πξνδηάζεζε ηνπ αηόκνπ λα αλαπηύμεη αληηζώκαηα.(2,6,7) 

  Από κειέηεο θαίλεηαη όηη νη εγρύζεηο BTX-A ζε ζπρλόηεξα ρξνληθά δηαζηήκαηα ή ζε πςειόηεξεο 

δόζεηο απμάλνπλ ηε ζπρλόηεηα ζρεκαηηζκνύ αληηζσκάησλ. Γηα ηελ αξρηθή παξηίδα Botox (Allergan) 

ζπλίζηαην λα κε ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξεο από 100U αλά ζπλεδξία θαη λα κελ 

επαλαιακβάλνληαη νη εγρύζεηο ζε ρξνληθό δηάζηεκα κηθξόηεξν ηνπ ελόο κελόο. ηηο λέεο παξηίδεο ηνπ 

Botox σζηόζν, ε ζπγθέληξσζε ηεο πξσηεΐλεο είλαη ζεκαληηθά κηθξόηεξε θαη έρεη απνδεηρζεί όηη είλαη 

ιηγόηεξν αληηγνληθή από ην αξρηθό πξντόλ. Ζ ζπρλόηεηα αλάπηπμεο αληίζηαζεο ζην Botox είλαη 

κηθξόηεξε από 5% θαη ζρεηίδεηαη κε ηε δόζε θαη ηε ζπρλόηεηα ησλ ζεξαπεπηηθώλ ζπλεδξηώλ  αιιά όρη 

κε ηε δηάξθεηα ηεο ζπλνιηθήο ζεξαπείαο. Με βάζε ηα ππάξρνληα δεδνκέλα θαίλεηαη όηη ν θίλδπλνο 

απμάλεηαη κε ηε ρνξήγεζε δόζεο κεγαιύηεξεο από 300U. Οη κνλάδεο πνπ ρνξεγνύληαη γηα ηε 

δηόξζσζε ησλ ππεξδπλακηθώλ ξπηίδσλ ηνπ πξνζώπνπ θπκαίλνληαη ζπλήζσο από 20 έσο 40U αλά 

πιεπξά. Με βάζε ην δεδνκέλν απηό θαη ιακβάλνληαο ππόςηλ όηη πνιιέο θνξέο ελδείθλπηαη κία 

δεύηεξε ζπκπιεξσκαηηθή ζεξαπεία δύν εβδνκάδεο κεηά ηελ αξρηθή γηα ηε βειηίσζε ηνπ θνζκεηηθνύ 

απνηειέζκαηνο, ν πεξηνξηζκόο ζηε ζπρλόηεηα ησλ ζεξαπεπηηθώλ ζπλεδξηώλ δελ θαίλεηαη λα είλαη 

ζεκαληηθόο. ρεηηθά κε ην ζθεύαζκα Dysport δελ ππάξρνπλ πξνο ην παξόλ πξννπηηθέο κειέηεο γηα ην 

ζρεκαηηζκό αληηζσκάησλ. Δπίζεο, δελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλεο κειέηεο ζύγθξηζεο  ηνπ Dysport κε 

ην λέν ζθεύαζκα ηνπ Botox. Σέινο, λα ζεκεησζεί όηη αληηδξάζεηο ππεξεπαηζζεζίαο από ηελ έγρπζε 

ηεο αιιαληηθήο ηνμίλεο δελ πξνθαινύληαη. Ζ κόλε ζπλέπεηα επνκέλσο, είλαη όηη ε ηνμίλε δελ είλαη 

πιένλ απνηειεζκαηηθή σο ζεξαπεία.(4,6,7) 

 

 

 

ΔΝΓΔΙΞΔΙ 

 

  Ζ πξώηε αλαθνξά ζεξαπεπηηθήο εθαξκνγήο ηεο ΒΣΥ ζε αλζξώπνπο δεκνζηεύηεθε ην 1980 από ηνλ 

νθζαικίαηξν Alan Scott θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ; κεηά από κειέηεο ζε πεηξακαηόδσα, ε ΒΣΥ 

ρνξεγήζεθε ελδνκπηθά ζηνπο εμσνθζαικηθνύο κπο γηα ηε δηόξζσζε ζηξαβηζκνύ. Έθηνηε νη 

ζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο ΒΣΥ έρνπλ δηεπξπλζεί θαη πεξηιακβάλνπλ λεπξνινγηθέο, δεξκαηνινγηθέο, 

γαζηξεληεξηθέο θαη άιιεο θιηληθέο δηαηαξαρέο πνπ αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά ζηνλ Πίλαθα 1.(1,10,12) 

  Ζ αιιαληηθή ηνμίλε ηύπνπ Α ( BTX-A, Botox ) έιαβε έγθξηζε από ηνλ νξγαληζκό ηξνθίκσλ θαη 

θαξκάθσλ (Food and Drug Administration, FDA) ησλ ΖΠΑ γηα ζεξαπεπηηθή ρξήζε ζηνλ ζηξαβηζκό θαη 

ηνλ βιεθαξόζπαζκν ην 1989, γηα ηελ απρεληθή δπζηνλία ην 2000 θαη γηα θνζκεηηθή ζεξαπεία ησλ 

ξπηίδσλ ηνπ κεζνθξύνπ  (Botox Cosmetics) ηo 2002. Πξόζθαηα έιαβε έγθξηζε γηα ρξήζε ζηνλ 

εκηπξνζσπηθό ζπαζκό θαη ζηελ ζπαζηηθόηεηα. Άιιεο θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά 

ε ΒΣΥ-Α είλαη ε ππεξηδξσζία παιακώλ, πεικάησλ θαη καζραιώλ, ε εκηθξαλία θαη ε ρξόληα 

θεθαιαιγία ηάζεο.(12,13) 

  Ζ ΒΣΥ-Α απνηειεί κία απνηειεζκαηηθή θαη αζθαιή ζεξαπεία ησλ ξπηίδσλ έθθξαζεο ηνπ πξνζώπνπ 

(ππεξδπλακηθέο ξπηίδεο). πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ξπηίδεο ηνπ κεηώπνπ, ηηο 

πεξηνθζαικηθέο ξπηίδεο, ηηο ξπηίδεο ηνπ κεζνθξύνπ, ηηο παξαξξηληθέο, ηηο πεξηζηνκαηηθέο, ηηο 

ξηλνρεηιηθέο θαη πξόζθαηα γηα ηε δηόξζσζε ησλ ξπηίδσλ ηνπ ιαηκνύ. πλδπάδεηαη επίζεο κε ειάρηζηα 
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επεκβαηηθέο ηερληθέο αλαλέσζεο ηνπ πξνζώπνπ (π.ρ. Laser skin resurfacing, nonablative laser 

rejuvenation), θαζώο θαη κε ηε ρξήζε δεξκαηηθώλ εκθπηεπκάησλ κε ζηόρν ηελ παξάηαζε ηνπ 

απνηειέζκαηνο ησλ κε κόληκσλ εκθπηεκάησλ.(5)  

 

Aλαηνκία 

 

  Γηα ηελ επηηπρή ζεξαπεία ησλ ξπηίδσλ ηνπ πξνζώπνπ είλαη απαξαίηεηε ε ιεπηνκεξήο γλώζε ηεο 

αλαηνκίαο ησλ κπώλ ηνπ(Δηθόλα 3). Παξαθάησ, αλαθέξνληαη ζπλνπηηθά θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία 

αλαηνκίαο πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ θαηαλόεζε ηεο ηερληθήο έγρπζεο ηεο BTX. 

  Ο κεησπηαίνο κπο εθθύεηαη από ηελ κεησπντληαθή απνλεύξσζε θαη εηζέξρεηαη ζηνλ ππξακνεηδή κπ 

ηεο ξηλόο, ζηνλ ζθηγθηήξα κπ ησλ βιεθάξσλ, ζηνλ επηζθύλην κπ, ζηνλ θαζειθηήξα κπ ηνπ νθξύνο θαη 

ζην δέξκα ηνπ νθξύνο. Δθηείλεηαη πιαγίσο κέρξη ηελ θξνηαθηθή γξακκή ζύληεμεο ηνπ θξαλίνπ. Ζ 

ζύζπαζε ηνπ κεησπηαίνπ κπόο πξνθαιεί ηελ νξηδόληηα ξπηίδσζε ηνπ κεηώπνπ θαη αλπςώλεη ηα 

θξύδηα θαη ην δέξκα πάλσ από ηε βάζε ηεο ξηλόο. Σα θαηώηεξα 2cm ηνπ κεησπηαίνπ κπόο ζεσξείηαη 

όηη επζύλνληαη θαηεμνρήλ γηα ηελ αλύςσζε ησλ νθξύσλ.(14)  

  Σν ζύκπιεγκα ηνπ κεζόθξπνπ απνηειείηαη από κία νκάδα κπώλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ θίλεζε ησλ 

βιεθάξσλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη πξσηίζησο γηα ηελ έθθξαζε ηνπ πξνζώπνπ (αλεζπρία, ζπκόο, 

ζηελαρώξηα, επραξίζηεζε). Οη κύεο απηνί είλαη ν ζθηγθηήξαο κπο ησλ βιεθάξσλ, νη επηζθύληνη κύεο 

(θηλνύλ ηα θξύδηα πξνο ηα θάησ θαη έζσ) θαη ν ππξακνεηδήο κπο ηεο ξηλόο κε ηνπο θαζειθηήξεο κύεο 

ησλ νθξύσλ (νη νπνίνη θηλνύλ ηα θξύδηα πξνο ηα θάησ). Οη ξπηίδεο ηνπ κεζόθξπνπ πξνθαινύληαη από 

ηε δξάζε ηνπ ζπκπιέγκαηνο ηνπ κεζόθξπνπ. Ζ ηζρύο θαη ην κέγεζνο απηνύ ηνπ ζπκπιέγκαηνο 

πνηθίινπλ ζεκαληηθά από άηνκν ζε άηνκν. Γεληθά, νη άλδξεο έρνπλ πην επκέγεζεο ζύκπιεγκα 

κεζνθξύνπ θαη πνιινί αζζελείο κε βαζηέο ξπηίδεο έρνπλ έλα ππεξηξνθηθό ζύκπιεγκα κεζνθξύνπ ζε 

ζύγθξηζε κε εθείλνπο πνπ έρνπλ ιηγόηεξεο ξπηίδεο.(14) 

  Σν κπώδεο πιάηπζκα είλαη έλαο κεγάινο κπο πνπ εθθύεηαη από ην αλώηεξν ηκήκα ηνπ κείδνλνο 

ζσξαθηθνύ κπόο θαη ηνπ δειηνεηδνύο θαη θαιύπηεη πξνο ηα πάλσ όιν ην κήθνο ηνπ ηξαρήινπ. Μεξηθέο 

ίλεο ηνπ κπώδνπο πιαηύζκαηνο εθηείλνληαη κέρξη ηελ θάησ γλάζν, ελώ άιιεο εηζέξρνληαη ζην δέξκα 

θαη ηνλ ππνδόξην ηζηό ηνπ θαησηέξνπ ηκήκαηνο ηνπ πξνζώπνπ ή αλακεηγλύνληαη κε ηνπο κπο  

έθθξαζεο πάλσ από ηε γσλία ηεο γλάζνπ, ηεο γσλίαο ηνπ ζηόκαηνο θαη ηνπ θάησ ρείινπο. Γύν ηύπνη 

ξπηίδσλ πξνθαινύληαη από ην πιάηπζκα : νη νξηδόληηεο ξπηίδεο θαη νη θάζεηεο δεζκίδεο ηνπ 

πιαηύζκαηνο.(6,8,14) 

 

ΣΔΥΝΙΚΗ – ΓΟΟΛΟΓΙΑ 

 

  Ζ ζεξαπεία ησλ ππεξδπλακηθώλ ξπηίδσλ ηνπ πξνζώπνπ κε έγρπζε BTX-A είλαη αζθαιήο, ζπλήζσο 

απνηειεζκαηηθή θαη ρσξίο ζνβαξέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Δθηειείηαη ζε εμσηεξηθή βάζε, ηαρέσο, κε 

ηερληθή πνπ είλαη ζρεηηθά εύθνιε ζηελ εθκάζεζή ηεο. Γελ απαηηείηαη καθξύο ρξόλνο αλάλεςεο. Σν 

ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα δηαξθεί πεξίπνπ 3 – 6 κήλεο. Πξέπεη λα ζεκεηωζεί όηη δελ 

αληαπνθξίλνληαη θαιά όινη νη αζζελείο ζηηο εγρύζεηο ΒΣΥ-Α, ηδηαίηεξα ηα άηνκα κεγαιύηεξεο 

ειηθίαο κε ππάξρνπζα πηώζε νθξύωλ ή εθηεηακέλε θωηνγήξαλζε. Ζ BTX-A δξα πξνθαιώληαο 

ράιαζε ησλ ππνθεηκέλσλ κπώλ πνπ πξνθαινύλ ηηο ππεξδπλακηθέο ξπηίδεο ηνπ πξνζώπνπ. Οη κε-

δπλακηθέο ξπηίδεο κπνξεί λα βειηησζνύλ από ηε ζεξαπεία αιιά ζπαλίσο εμαθαλίδνληαη 

πιήξσο.(14,15)   
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  Όινη νη αζζελείο πξέπεη λα ππνγξάθνπλ ην έληππν ζπλαίλεζεο γηα ηελ έγρπζε αθνύ 

πξνεγνπκέλσο έρνπλ ελεκεξσζεί πιήξσο γηα ηε ζεξαπεία, ηα δπλεηηθά νθέιε θαη ηηο πηζαλέο 

αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο. Σα ζεκεία έγρπζεο θαη νη δόζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη εμαηνκηθεύνληαη ώζηε 

λα πξνζαξκόδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε αζζελνύο.(14) 

  Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζέζεηο έγρπζεο θαη ηε δνζνινγία ζηελ πεξηνρή ηνπ μεζοθρύοσ είλαη 

ν ηύπνο ηνπ νθξπηθνύ ηόμνπ (πςειή ή ρακειή ζέζε νθξύσλ), ε αζπκκεηξία, ε πηώζε θαη ε κπηθή 

κάδα ηεο πεξηνρήο. ην κεζόθξπν, ην πξώην ζεκείν έγρπζεο αληηζηνηρεί ζηνλ ππξακνεηδή κπ ηεο 

ξηλόο θαη εληνπίδεηαη θάησ από ηε γξακκή πνπ ζπλδέεη ηα έζσ άθξα ησλ δύν νθξύσλ θαη πάλσ από 

ην ζεκείν ηνκήο ηνπ Υ πνπ ζρεκαηίδεηαη από ηε ζύλδεζε ηνπ έζσ ηκήκαηνο ηνπ ελόο θξπδηνύ κε ηνλ 

αληίζεην έζσ θαλζό (Δηθόλα 4). ην ζεκείν απηό γίλεηαη έγρπζε 5 σο 10U αιιαληηθήο ηνμίλεο ηύπνπ Α 

(Βνtox). ηε ζπλέρεηα γίλεηαη έγρπζε 4 – 10U ηνμίλεο ζηνλ επηζθύλην κπ, ζην ζεκείν πνπ ζρεκαηίδεηαη 

από ηελ θάζεηε επζεία πνπ δηέξρεηαη από ηνλ έζσ θαλζό, πάλσ από ην νζηηθό ππεξόθξπν ηόμν. Σν 

επόκελν ζεκείν έγρπζεο εληνπίδεηαη 1cm πάλσ από ην πξνεγνύκελν ζεκείν θαη ρνξεγνύληαη 4 -10U. 

Σέινο, κπνξεί λα γίλεη ζπκπιεξσκαηηθή έγρπζε 3 – 10U ζην ζεκείν πνπ εληνπίδεηαη 1cm πάλσ από 

ην ππεξόθξπν ηόμν, ζηελ κεζνθνξηθή επζεία, κόλν ζε άηνκα κε νξηδόληηα θξύδηα. ηε βηβιηνγξαθία 

αλαθέξεηαη κία πνηθηιία ζέζεσλ έγρπζεο θαη δνζνινγίαο, πνπ θπκαίλεηαη από κία απιή έγρπζε 10U 

ζε θάζε επηζθύλην κπ κέρξη ζπλνιηθήο δόζεο 20 έσο 50U, δηαλεκεκέλσλ ζε επηά ζεκεία έγρπζεο. Αλ 

θαη αλαθέξεηαη σο απνηειεζκαηηθή ε δόζε ησλ 20U, πξόζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ όηη δόζεηο 

πςειόηεξεο ησλ 30 θαη 40U επηθέξνπλ ζεκαληηθά κεγαιύηεξε απόθξηζε κε καθξύηεξε δηάξθεηα ηνπ 

απνηειέζκαηνο. ηνπο πεξηζζόηεξνπο από απηνύο ηνπο αζζελείο ην επλντθό απνηέιεζκα δηαξθεί 3 

έσο 4 κήλεο, αλ θαη κεξηθνί ζπλερίδνπλ λα σθεινύληαη γηα κεγαιύηεξν δηάζηεκα, κέρξη 6 έσο 8 κήλεο. 

Απηνί νη αζζελείο έρνπλ ζπλήζσο ππνβιεζεί ζε κία ζεηξά εγρύζεσλ γηα έλα έηνο ή πεξηζζόηεξν. Αλ 

θαη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ιίγεο κειέηεο ζε άλδξεο, είλαη γλσζηό όηη απαηηνύληαη πςειόηεξεο δόζεηο 

γηα λα επηηεπρζεί έλα ηθαλνπνηεηηθό απνηέιεζκα ζηελ πεξηνρή ησλ κεζνθξύσλ, ζπλήζσο κεγαιύηεξε 

από ην δηπιάζην ηεο πνζόηεηαο πνπ απαηηείηαη ζηηο γπλαίθεο, δειαδή πεξίπνπ 60 κε 80U, ρσξίο λα 

παξαηεξείηαη αύμεζε ζηε ζπρλόηεηα ησλ αλεπηζύκεησλ ελεξγεηώλ. ηηο γπλαίθεο ε νιηθή δόζε 

θπκαίλεηαη ζπλήζσο από 25 έσο 40U. Μεηά ηηο εγρύζεηο ν αζζελήο πξέπεη λα παξακείλεη ζε θάζεηε 

ζέζε γηα ηηο επόκελεο 2 ώξεο θαη λα θάλεη θηλήζεηο ζπλνθξύσζεο όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξν ώζηε 

λα δεζκεύεηαη ε ηνμίλε.(14,16) 

  ην μέηωπο ε δνζνινγία θαη ηα ζεκεία έγρπζεο εμαξηώληαη από ην βάζνο θαη ηνλ αξηζκό ησλ 

ξπηίδσλ(Δηθόλα 4). Ζ νιηθή δόζε θπκαίλεηαη από 20 – 40U πνπ θαηαλέκεηαη ζε 5 κε 10 ζεκεία 

έγρπζεο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε πξόθιεζε πηώζεο ηνπ νθξύνο είλαη ζεκαληηθό ε έγρπζε λα 

κε γίλεηαη ζηελ πεξηνρή ηνπ κεηώπνπ θάησ από ηε λνεηή γξακκή πνπ ζρεκαηίδεηαη από ην έζσ ηκήκα 

ηνπ νθξύνο κέρξη ελόο ζεκείνπ 1cm πεξίπνπ πάλσ από ην έμσ ηκήκα ηνπ νθξύνο ή θάησ από ηελ 

θαηώηεξε ξπηίδα ηνπ κεηώπνπ.(3) 

  Δάλ ν αζζελήο έρεη ρακειά θξύδηα, ε ζεξαπεία ησλ ξπηίδσλ ηνπ κεηώπνπ πξέπεη λα απνθεύγεηαη ή 

λα πεξηνξίδεηαη ζε εθείλν ην ηκήκα ηνπ κεηώπνπ πνπ βξίζθεηαη 4cm ή πεξηζζόηεξν πάλσ από ην 

θξύδη. πληζηάηαη λα κε γίλεηαη έγρπζε ζην κεζόθξπν θαη ζε νιόθιεξν ην κέησπν θαηά ηελ ίδηα 

ζπλεδξία δηόηη απηό νδεγεί πάληα ζε πηώζε νθξύνο. πλήζσο γίλεηαη έγρπζε κόλν ζην άλσ ήκηζπ ηνπ 

κεηώπνπ, ώζηε λα απνθεπρζεί απηή ε πηζαλόηεηα. Ζ ζεξαπεία ησλ ξπηίδσλ ηνπ κεζόθξπνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ίδηαο ζπλεδξίαο κπνξεί λα γίλεη ηαπηόρξνλα ζε απηή ηελ πεξίπησζε.(17) 

  Γεληθά, νη εγρύζεηο ζην κέησπν πξέπεη λα γίλνληαη πάληα πάλσ από ηελ θαηώηεξε ξπηίδα πνπ 

ζρεκαηίδεηαη όηαλ δεηείηαη από ηνλ αζζελή λα αλπςώζεη ην κέησπν. Ζ ζύζπαζε ησλ θαηώηεξσλ 2.5-4 

cm ηνπ κεησπηαίνπ κπόο αλπςώλεη ηα θξύδηα. Σα άηνκα κεγαιύηεξεο ειηθίαο ην ρξεζηκνπνηνύλ απηό 

γηα λα αλπςώλνπλ ηα θξύδηα θαη λα βιέπνπλ. Δπνκέλσο, ζηα άηνκα απηά απαηηείηαη πξνζεθηηθή 

έγρπζε. ε όια ηα άηνκα ν κεησπηαίνο κπο πξέπεη λα ελίεηαη ηνπιάρηζηνλ 2 cm πάλσ από ην θξύδη. 

ε άηνκα κε ρακειή ζέζε νθξύσλ, ήπηα πηώζε νθξύνο θαη πηζαλόλ ζε όια ηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 



Αναστασία Μάγαλου – Δερματολόγος   Αγίου Δημητρίου 5  Έναντι Μετρό Δάφνης 
 

Αναζηαζία Μάγαλοσ  - Δερμαηολόγος  www. Dermahealth.gr Σελίδα 8 

 

50 εηώλ πνπ ππνβάιινληαη ζε ζεξαπεία ηνπ κεησπηαίνπ, πξέπεη λα γίλεηαη επίζεο, ζεξαπεία ησλ 

θαζειθηήξσλ κπώλ ησλ νθξύσλ.(15,17) 

  Ζ νιηθή δόζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θπκαίλεηαη ζπλήζσο από 16-20U αλά ζπλεδξία. Γίλεηαη έγρπζε 4-

5 κνλάδσλ ηνμίλεο ζηε γξακκή πνπ θέξεηαη θάζεηα από ηελ θόξε ηνπ θάζε νθζαικνύ θαη πάληνηε 

πάλσ από ηελ θαηώηεξε ξπηίδα πνπ ζρεκαηίδεηαη όηαλ δεηείηαη από ην άηνκν λα αλπςώζεη ην κέησπό 

ηνπ. Γύν επηπξόζζεηεο εγρύζεηο 4-5U ε θάζε κία γίλνληαη κεηαμύ ησλ δύν απηώλ ζεκείσλ. Έλα άιιν 

πξνηεηλόκελν ζρήκα είλαη ε έγρπζε ζπλνιηθήο δόζεο 20-40U ζε 5-10 ζεκεία. Δλαιιαθηηθά, κπνξεί λα 

πξνηηκεζεί ε εμαζζέληζε απιώο ηνπ κεησπηαίνπ κπόο αληί ηεο παξάιπζήο ηνπ, πνπ κπνξεί λα 

επηηεπρζεί είηε κε ηελ ππνδόξηα έγρπζε ηεο ηνμίλεο αληί ηεο ελδνκπηθήο, είηε κε ηελ έγρπζε 

πνιιαπιώλ κηθξώλ δόζεσλ αλά δηαζηήκαηα ησλ 1-2cm θαηά κήθνο ηνπ κεηώπνπ. Με ηνλ ηξόπν απηό 

επηηπγράλεηαη ην επηζπκεηό απνηέιεζκα ελώ δηαηεξείηαη θάπνηα θηλεηηθόηεηα ηνπ κεηώπνπ  Δάλ 

ζπκβεί πηώζε νθξύνο, κπνξεί λα επηηεπρζεί κεξηθή δηόξζσζε κε ηελ έγρπζε ΒΣΥ-Α ζηνπο 

θαζειθηήξεο κπο ησλ νθξύσλ (ζύκπιεγκα κεζνθξύνπ).(14,17) 

 

  Ο κεησπηαίνο κπο ηειεηώλεη κεηαμύ ηνπ πιάγηνπ θαη κέζνπ ηκήκαηνο ηνπ νθξύνο. Ο ζθηγθηήξαο ησλ 

βιεθάξσλ θαηαζπά  ην ηκήκα ηνπ νθξύνο πνπ βξίζθεηαη πεξηθεξηθά ηνπ ζεκείνπ απηνύ. Ζ έγρπζε 3U 

Botox ακέζσο θάησ από ην πιάγην ηκήκα ηνπ νθξύνο θαη πιαγίσο ηεο θξνηαθηθήο γξακκήο ζύληεμεο 

κπνξεί λα αλπςώζεη ην πιάγην ηκήκα ηνπ θξπδηνύ θαηά 2mm πεξίπνπ (“ρεκηθό brow-lift”)(17) 

   Γηα ηηο περιοθθαλμικές ξπηίδεο ην πξώην ζεκείν έγρπζεο εληνπίδεηαη 1,5cm πεξηθεξηθά ηνπ έμσ 

θαλζνύ (ή 1cm από ην νζηηθό όξην). Σν επόκελν ζεκείν έγρπζεο εληνπίδεηαη 1cm πην θάησ θαη 

ειαθξώο πξνο ηα έζσ σο πξνο ην πξώην ζεκείν έγρπζεο(Δηθόλα 4). Σν ηξίην ζεκείν βξίζθεηαη 1cm 

πην πάλσ θαη ειαθξώο πξνο ηα έζσ από ην πξώην ζεκείν. Σν θαηώηεξν ζεκείν έγρπζεο πξέπεη λα 

είλαη πάληα πάλσ από ην δπγσκαηηθό ηόμν. πλνιηθή δόζε 6 -18U αλά πιεπξά είλαη ηθαλνπνηεηηθή γηα 

ηα πεξηζζόηεξα άηνκα, αλ θαη κπνξεί λα απμεζεί αλ είλαη απαξαίηεην. Ζ έγρπζε κεγάισλ όγθσλ 

δηαιύκαηνο πξέπεη λα απνθεύγεηαη. Πξνηηκάηαη ε έγρπζε δηαιπκάησλ κε πςειή ζπγθέληξσζε ηνμίλεο 

θαη κηθξό όγθν. Δίλαη ζεκαληηθό λα γίλνληαη νη πεξηνθζαικηθέο εγρύζεηο όζν ην δπλαηόλ πην 

επηθαλεηαθά γηα ηελ απνθπγή αηκνθόξσλ αγγείσλ γύξσ από ηνπο νθζαικνύο. Ο πνκθόο (bleb) 

πξέπεη λα ζρεκαηίδεηαη ακέζσο θάησ από ηελ επηδεξκίδα επεηδή νη πεξηνθζαικηθνί κύεο είλαη πνιύ 

επηθαλεηαθνί ζε απηό ην ζεκείν. Ζ άζθεζε ειαθξώλ καιάμεσλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο κε θαηεύζπλζε 

από ηνλ νθζαικηθό θόγρν πξνο ηελ πεξηθέξεηα θαίλεηαη όηη ειαηηώλεη ηελ πξόθιεζε εθρπκώζεσλ θαη 

επηθέξεη έλα αθόκα θαιύηεξν απνηέιεζκα.(16,17) 

  Σν θάησ ήκηζπ ηνπ πξνζώπνπ πξέπεη λα πξνζεγγίδεηαη γεληθά, κε πην κηθξέο δόζεηο θαη αθξηβέζηεξε 

έγρπζε ηεο BTX-A ζε ζρέζε κε ην αλώηεξν ήκηζπ ηνπ πξνζώπνπ. Πνιινί ζπληζηνύλ ηελ έγρπζε ηελ 

ηνμίλεο ππό ειεθηξνκπνγξαθηθή θαζνδήγεζε. Έρεη παξαηεξεζεί όηη ε απόθξηζε ησλ κπώλ ηνπ 

θαηώηεξνπ πξνζώπνπ ζηελ BTX-A είλαη κεγαιύηεξε θαη όηη ην απνηέιεζκα έρεη καθξύηεξε δηάξθεηα 

κέρξη 6 κήλεο ή πεξηζζόηεξν ζε ζύγθξηζε κε ηε δξάζε ηεο BTX-A ζηνπο κπο ηνπ αλώηεξνπ εκίζεσο 

ηνπ πξνζώπνπ. Σν ίδην σζηόζν ηζρύεη θαη γηα ηηο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο νη νπνίεο επίζεο δηαξθνύλ 

πεξηζζόηεξν θαη κπνξεί λα είλαη ελνριεηηθέο, ηόζν αηζζεηηθά όζν θαη ιεηηνπξγηθά.(5)  

  Γηα ηνλ καθελκηήρα μσ ηης γωνίας ηοσ ζηόμαηος (ηξίγσλνο κπο) ζπληζηάηαη έγρπζε κέγηζηεο δόζεο 

από 2 – 4U ζε θάζε πιεπξά όηαλ επηρεηξείηαη ε δηόξζσζε ηεο γελεηνπαξεηαθήο αύιαθαο.(5,6) 

  Γηα ηελ ειάηησζε ηνπ βάζνπο ηεο ρινοτειλικής αύλακας γίλεηαη έγρπζε ζην δπγσκαηηθό κπ κέγηζηεο 

δόζεο 2U ζπλήζσο ζε θάζε πιεπξά. Μεξηθνί αζζελείο κπνξνύλ λα σθειεζνύλ επίζεο από ηελ 

έγρπζε κηθξώλ δόζεσλ (1U Botox) ζηνλ αλειθηήξα κπ ηνπ άλσ ρείινπο.(5) 

  Οη θάζεηεο περιζηομαηικές ξπηίδεο πξνθαινύληαη από δηάθνξα αίηηα όπσο ην θάπληζκα, ε 

θσηνγήξαλζε, ε απώιεηα ππνδόξηνπ ηζηνύ από ην θαηώηεξν πξόζσπν θαη από ηελ αληαλαθιαζηηθή 
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δξάζε ηνπ ζθηγθηήξα κπ ηνπ ζηόκαηνο. Παξαηεξνύληαη επίζεο ζε άηνκα πνπ παίδνπλ θάπνην πλεπζηό 

κνπζηθό όξγαλν  ή πξνθαινύληαη αθόκα θαη κε ην ζθύξηγκα. Αλ θαη νη ιεπηέο ξπηίδεο ηνπ άλσ ρείινπο 

αληηκεησπίδνληαη απνηειεζκαηηθά κε εκθπηεύκαηα ή κε ηηο δηάθνξεο κεζόδνπο αλάπιαζεο (ablative ή 

non-ablative resurfacing) ηνπ πξνζώπνπ, νη βαζύηεξεο ξπηίδεο κπνξεί λα είλαη αλζεθηηθέο ζε απηέο ηηο 

ζεξαπείεο. Μηθξέο δόζεηο 1 έσο 2U, αλά ηεηαξηεκόξην ηνπ ρείινπο, είλαη ζπλήζσο επαξθείο γηα ηελ 

πξόθιεζε εζηηαθήο κηθξνπάξεζεο ηνπ ζθηγθηήξα κπ ηνπ ζηόκαηνο, ηδίσο όηαλ ζπλδηάδνληαη κε 

παξάγνληεο αύμεζεο ησλ καιαθώλ κνξίσλ όπσο ην θνιιαγόλν ή ην παινπξνληθό νμύ. Γηα λα 

δηαηεξεζεί ε ιεηηνπξγηθή ηθαλόηεηα ηνπ ζηόκαηνο είλαη ζεκαληηθό λα ρξεζηκνπνηνύληαη κηθξέο δόζεηο 

πνπ λα εγρένληαη επηθαλεηαθά θαη όρη ελ ησ βάζεη.(5,6)   

  Ζ BTX-A ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο κε επηηπρία γηα ηηο θάζεηεο δεζκίδεο ηνπ μσώδοσς πλαηύζμαηος ηνπ 

ηξαρήινπ. Εεηείηαη από ηνλ αζζελή λα ππεξεθηείλεη ην ιαηκό θαη λα ζθίμεη ηα δόληηα ηνπ. Οη δεζκίδεο 

ηνπ κπόο ζπιιακβάλνληαη κεηαμύ ηνπ αληίρεηξα θαη ηνπ δείθηε. ηελ ζπλέρεηα, γίλεηαη έγρπζε 2 έσο 4U 

Botox αλά 4 εθαηνζηά ηεο θάζε δεζκίδαο. Οη κεγάιεο δόζεηο ζα πξέπεη λα απνθεύγνληαη εμαηηίαο ησλ 

βαζύηεξσλ αληηδξάζεσλ ζηνπο θαξπγγηθνύο θαη ιαξπγγηθνύο κπο. Έλα άιιν ζρήκα πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη είλαη ε έγρπζε 5U ζε ηξία ζεκεία γηα θάζε δεζκίδα (ηα ζεκεία απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 1 

σο 1.5cm), ρσξίο λα ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξεο από 25 σο 30U αλά ζπλεδξία. Μεξηθνί 

ζπγγξαθείο πξνηείλνπλ ηελ έγρπζε 3U, 1cm θάησ από ην όξην ηεο θάησ γλάζνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηξεηο 

εγρύζεηο από 6U αλά 2,5cm θαηά κήθνο ηεο θάζε δεζκίδαο ή ηελ έγρπζε 3-10U ζε ηέζζεξα ζεκεία 

πνπ απέρνπλ κεηαμύ ηνπο θαηά 1-1.5cm μεθηλώληαο από ηε γσλία ηεο γλάζνπ, όπσο θαίλεηαη ζηελ 

εηθόλα 5. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα γίλεηαη ππνζεξαπεία θαη λα ρνξεγνύληαη ζπκπιεξσκαηηθέο (touch-up) 

ζεξαπείεο, εάλ απηό είλαη απαξαίηεην, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επόκελεο ζπλεδξίαο. Ζ δόζε πνπ ζα 

ρνξεγεζεί εμαηνκηθεύεηαη θαη εμαξηάηαη από ην πάρνο ηεο δεζκίδαο ζηελ νπνία ζα γίλεη ε έγρπζε. Οη 

πεξηζζόηεξνη αζζελείο ρξεηάδνληαη κία ζπλνιηθή δόζε 50 – 100U γηα ηελ επίηεπμε ηεο βέιηηζηεο 

δηόξζσζεο. Πάλησο πνιινί ζπζηήλνπλ ηελ έγρπζε ζπλνιηθήο δόζεο κηθξόηεξεο από 30U αλά 

ζπλεδξία γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ επηπινθώλ. Οη εγρύζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζην ελ ησ βάζεη ρόξην θαη 

όρη ππνδόξηα, θαζώο ν θίλδπλνο ηξώζεο ελ ησ βάζεη αγγείσλ ή έγρπζεο ζε άιινπο ηξαρειηθνύο κπο 

είλαη απμεκέλνο.(4,6,8)  

 

 

 

ΑΝΣΔΝΓΔΙΞΔΙ 

 

Ζ αιιαληηθή ηνμίλε ηύπνπ Α αληελδείθλπηαη ζε αζζελείο κε λεπξνκπηθέο παζήζεηο θαη ηδηαίηεξα λόζνπο 

ηνπ θηλεηηθνύ λεπξώλα όπσο ε κπαζζέλεηα gravis θαη ε πιάγηα ακπαηξνθηθή ζθιήξπλζε. Άιιεο 

αληελδείμεηο είλαη ε ινίκσμε ζην ζεκείν ηεο έγρπζεο θαη ε γλσζηή ππεξεπαηζζεζία ζε θάπνην από ηα 

ζπζηαηηθά ηνπ πξντόληνο (αιιαληηθή ηνμίλε, ιεπθσκαηίλε, θπζηνινγηθόο νξόο). Μεξηθά θάξκαθα όπσο 

ε ακηλνγιπθνζίδε, ε πεληθηιιακίλε, ε θηλίλε θαη νη αλαζηνιείο δηαύισλ αζβεζηίνπ κπνξνύλ λα 

εληζρύζνπλ ηε δξάζε ηεο ηνμίλεο θαη δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη ηαπηόρξνλα κε απηήλ. Δπεηδή ε 

εκπεηξία ζε έγθπεο θαη ζειάδνπζεο κεηέξεο είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλε, ζπληζηάηαη ε απνθπγή ηνπο ζε 

απηέο ηηο πεξηπηώζεηο. Ζ αιιαληηθή ηνμίλε θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία C ησλ θαξκάθσλ γηα ηελ 

θύεζε δηόηη δελ έρεη ηεθκεξησζεί ζαθώο εάλ πξνθαιεί εκβξπηθέο αλσκαιίεο όηαλ ρνξεγείηαη ζε έγθπεο 

γπλαίθεο, αλ θαη κέρξη ζήκεξα θακία πεξίπησζε ηεξαηνγέλεζεο δελ έρεη απνδνζεί ζηελ αιιαληηθή 

ηνμίλε. Ζ ρξήζε ηεο ηνμίλεο αληελδείθλπηαη επίζεο, ζε αζζελείο κε αζηαζέο ςπρνινγηθό πξνθίι θαη κε 

ξεαιηζηηθέο πξνζδνθίεο. Σέινο, ζε άηνκα πνπ πξόθεηηαη λα ππνβιεζνύλ ζε πιαζηηθή ρεηξνπξγηθή ηνπ 

πξνζώπνπ ζην άκεζν κέιινλ δελ ελδείθλπηαη ε πξνεγρεηξεηηθή αληηκεηώπηζε ησλ ξπηίδσλ θαζώο 
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απηό ζα θαζηζηνύζε δύζθνιε ηελ επαξθή εθηίκεζε ηεο πξαγκαηηθήο έθηαζεο ησλ ξπηίδσλ από ηνλ 

ρεηξνπξγό.(6,18,19)  

 

 

 

ΑΝΔΠΙΘΤΜΗΣΔ ΔΝΔΡΓΔΙΔ  

 

  Οη πεξηζζόηεξεο από ηηο επηπινθέο είλαη ζρεηηθά ζπάληεο θαη ζρεηίδνληαη κε ηελ θαθή ηερληθή 

έγρπζεο. Πνιιέο από ηηο παξελέξγεηεο πξνθύπηνπλ από ηελ αλεπηζύκεηε εμαζζέλεζε κπόο πνπ 

πξνθαιείηαη από ηε δηάρπζε ηεο ηνμίλεο ζε παξαθείκελνπο κπο θαη κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ κε ηε 

ρξήζε πην ζπκππθλσκέλσλ δηαιπκάησλ (πςειόηεξε ζπγθέληξσζε ηεο ηνμίλεο ζε κηθξόηεξν όγθν 

δηαιύκαηνο). (1,14) 

  Οη πην ζπρλέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο (ΑΔ) είλαη ην παξνδηθό νίδεκα θαη ε εθρύκσζε ζην ζεκείν ηεο 

έγρπζεο, ειαθξά θεθαιαιγία, γξηππώδε ζπκπηώκαηα θαη βξαρππξόζεζκε ππαηζζεζία , νη νπνίεο 

κπνξεί λα δηαξθέζνπλ γηα κεξηθέο κέξεο σο ιίγεο εβδνκάδεο κεηά ηε ζεξαπεία.(4,17)  

  Πνιινί ζπληζηνύλ ηελ άζθεζε πίεζεο ζηελ πεξηνρή κεηά ηελ έγρπζε γηα ηελ ειάηησζε ηεο 

εθρύκσζεο θαη ηνπ νηδήκαηνο. Ωζηόζν, θαίλεηαη όηη απηό κπνξεί λα απμήζεη ηνλ θίλδπλν δηαζπνξάο 

ηεο ηνμίλεο ζηνπο παξαθείκελνπο κπο. Δπίζεο, ζπληζηάηαη ν πεξηνξηζκόο ηνπ αξηζκνύ ησλ ελέζεσλ. 

Γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο εθρύκσζεο ζπληζηάηαη ζηνπο αζζελείο λα απνθεύγεηαη ε ιήςε αζπηξίλεο, 

πξντόλησλ πνπ πεξηέρνπλ αζπηξίλε, πξντόλησλ πνπ αλαζηέιινπλ ηελ αηκνπεηαιηαθή ιεηηνπξγία, 

όπσο ηα κε-ζηεξνεηδή αληηθιεγκνλώδε θάξκαθα 

θαη βηηακίλεο Δ γηα 7 – 10 κέξεο πξηλ ηελ έγρπζε.(10,18) 

  Ο πόλνο από ηελ έγρπζε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί κε ηε ρξήζε ηνπηθώλ αλαηζζεηηθώλ θξεκώλ (π.ρ. 

EMLA) πξηλ ηελ έγρπζε, κε ηε ρξήζε βεινλώλ κηθξόηεξεο δηακέηξνπ (30 ή 32 gauge) θαζώο θαη κε 

ηελ έγρπζε δηαιπκάησλ κηθξνύ όγθνπ κε πςειή ζπγθέληξσζε ηνμίλεο. Δπίζεο, αλαθέξεηαη ζηε 

βηβιηνγξαθία όηη ε ρξήζε θπζηνινγηθνύ νξνύ πνπ πεξηέρεη ζπληεξεηηθά γηα ηελ αλαζύζηαζε ηνπ Botox 

είλαη ιηγόηεξν επώδπλε. Ζ έγρπζε ηεο ηνμίλεο πην επηθαλεηαθά, ζηνλ ππνδόξην ηζηό, κπνξεί λα 

πεξηνξίζεη ην άιγνο θαη ηνλ θίλδπλν εθρύκσζεο ελώ δηαηεξείηαη ην ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα. Σνπηθή 

έλεζε αλαηζζεηηθνύ είλαη επίζεο ρξήζηκε ζηνλ πεξηνξηζκό ηνπ πόλνπ. Ζ εθαξκνγή πάγνπ ακέζσο 

πξηλ ή κεηά ηελ έγρπζε, ειαηηώλεη πεξαηηέξσ ηνλ πόλν, ην νίδεκα θαη ην εξύζεκα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ελδνκπηθή έγρπζε. Οη θεθαιαιγίεο αλαθνπθίδνληαη εύθνια κε ηε ρξήζε ησλ θιαζζηθώλ 

αλαιγεηηθώλ. Ωζηόζν, ζπρλά αλαθέξεηαη από ηνπο αζζελείο ε βειηίσζε θεθαιαιγίαο ρξόληαο ηάζεο 

κεηά ηελ έγρπζε Botox.(4,6,17,18) 

  νβαξέο αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο είλαη πην πηζαλό λα αλαθεξζνύλ ζε πεξηπηώζεηο ζεξαπεπηηθήο 

παξά θνζκεηηθήο ρξήζεο. ηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη όηη ε ζπρλόηεηα ησλ ζνβαξώλ ΑΔ είλαη 33 

θνξέο πςειόηεξε ζηελ πεξίπησζε ηεο ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο, ην νπνίν κπνξεί λα ζρεηίδεηαη κε ηηο 

πςειόηεξεο δόζεηο (ηεηξαπιάζηεο) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη, κε ηε ζπλύπαξμε ππνθεηκέλσλ λνζεκάησλ 

ή θαη κε ηα δύν. Δπίζεο, δελ έρεη αλαθεξζεί θαλέλαο ζάλαηνο ζηηο πεξηπηώζεηο θνζκεηηθήο ρξήζεο. 

ηηο ζνβαξέο ΑΔ πεξηιακβάλνληαη ε εζηηαθή παξάιπζε ηνπ πξνζώπνπ, ε κπηθή αδπλακία, ε 

δπζθαγία, ηα γξηππώδε ζπκπηώκαηα θαη νη αιιεξγηθέο αληηδξάζεηο. ην 1/3 ησλ πεξηπηώζεσλ 

ζπλππάξρεη θάπνηα ζπζρεηηδόκελε ππνθείκελε λόζνο. Άιιεο ζνβαξέο ΑΔ πνπ αλαθέξζεθαλ ζε 

πεξηπηώζεηο ζεξαπεπηηθήο ρξήζεο ήηαλ ζάλαηνη, επηιεπηηθνί ζπαζκνί, αξξπζκία θαη έκθξαγκα 

κπνθαξδίνπ. Γεληθεπκέλεο αληηδξάζεηο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί ηδηνζπγθξαζηαθά πεξηιακβάλνπλ ηε 
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λαπηία, θόπσζε, θαηαβνιή, γξηππώδε ζπκπηώκαηα θαη εμαλζήκαηα ζε ζεκεία καθξηά από ην ζεκείν 

ηεο έγρπζεο. Αδπλακία κπώλ ζε ζέζεηο απνκαθξπζκέλεο από ην ζεκείν ηεο έγρπζεο πηζαλόλ λα 

νθείιεηαη ζηε δηάρπζε κηθξήο πνζόηεηαο ηνμίλεο ζηε ζπζηεκαηηθή θπθινθνξία. ηηο κε ζνβαξέο ΑΔ 

πεξηιακβάλνληαη ε έιιεηςε ζεξαπεπηηθήο επίδξαζεο, νη αληηδξάζεηο ζην ζεκείν έγρπζεο θαη ε 

θεθαιαιγία.  Παξαθάησ αλαθέξνληαη πην αλαιπηηθά νη ΑΔ από ηελ θνζκεηηθή ρξήζε ηεο αιιαληηθήο 

ηνμίλεο γηα ηε δηόξζσζε ηνπ πξνζώπνπ.(13,20,21) 

   Ζ πην ζεκαληηθή επηπινθή από ηελ έγρπζε BTX-A ζην κεησπηαίν κπ είλαη ε πηώζη οθρύος θαη 

ζπλήζσο νθείιεηαη ζηελ θαθή ηερληθή έγρπζεο. Ζ BTX-A δελ πξέπεη λα ελίεηαη πάλσ από ην κέζν 

ηκήκα ηνπ νθξύνο έηζη ώζηε λα απνθεύγεηαη ε πηώζε ηνπ. Πξέπεη επίζεο λα απνθεύγεηαη ε έγρπζε 

ηεο ηνμίλεο ζε απόζηαζε κέρξη 1cm από ην αλώηεξν νζηέηλν ρείινο ηνπ νθζαικηθνύ θόγρνπ. Απώιεηα 

εθθξαζηηθόηεηαο κπνξεί λα πξνθιεζεί από ηελ έγρπζε ζην κεησπηαίν κπ πέξαλ ηεο κεζνθνξηθήο 

γξακκήο. Γεληθά, γηα ηελ πξόιεςε ηεο πηώζεο νθξύνο πξέπεη λα αθνινπζνύληαη νη νδεγίεο πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ζηελ ηερληθή έγρπζεο ζην κεησπηαίν κπ. Με ηελ θαηάιιειε επηινγή 

αζζελώλ θαη ηελ πξνεγεζείζα έγρπζε ησλ θαζειθηήξσλ κπώλ ησλ νθξύσλ ζε άηνκα κε ρακειή ζέζε 

θξπδηώλ, ειαθξά πηώζε νθξύνο θαη ειηθίαο άλσ ησλ 50 εηώλ κπνξεί λα απνθεπρζεί ε πξόθιεζε 

απηήο ηεο επηπινθήο. Ζ ειαθξά πηώζε νθξύνο αληαπνθξίλεηαη ζηε ρνξήγεζε νθζαικηθώλ ζηαγόλσλ 

απξαθινληδίλεο (Iopidine 0.5%), ελόο α-αδξελεξγηθνύ αγσληζηή (βιέπε παξαθάησ).(4,14,17)  

   Έλα εμίζνπ αλεπηζύκεην αηζζεηηθό απνηέιεζκα είλαη ην θξύδη πνπ έρεη εηξσληθή έθθξαζε 

(“quizzical” ή “Jack Nicholson” look), δειαδή ην έμσ ηκήκα ηνπ νθξύνο θπξηώλεηαη πξνο ηα άλσ ζε 

ππεξβνιηθό βαζκό εμαηηίαο ηεο κε αληηζηαζκηδόκελεο έιμεο από ηνλ πιάγην κεησπηαίν κπ. Απηό 

ζπκβαίλεη όηαλ δελ έρεη γίλεη έγρπζε ηνμίλεο ζην πιάγην ηκήκα ηνπ κεηώπνπ ζε αζζελείο κε ελεξγέο 

πιάγηεο ίλεο ηνπ κεησπηαίνπ κπόο. Ο κεησπηαίνο κπο θαλνληθά ζηακαηά κεηαμύ ηνπ έζσ θαη πιαγίνπ 

ηκήκαηνο ηνπ κεηώπνπ ζην όξην πνπ νλνκάδεηαη θξνηαθηθή γξακκή ζύληεμεο. ε κεξηθά άηνκα απηή ε 

γξακκή επεθηείλεηαη πξνο ηα έμσ θαη  αλαξηήξηεο κπηθέο ίλεο ζπλερίδνπλ ζην πιάγην ηκήκα ηνπ 

κεηώπνπ κέρξη ηελ θξνηαθηθή γξακκή ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο. Απηή ε επηπινθή κπνξεί λα 

δηνξζσζεί κε ηελ έγρπζε 2 έσο 3U BTX-A, 1έσο 2cm πεξίπνπ πάλσ από ην πιάγην ηκήκα ηνπ 

νθξύνο θνληά ζηελ θξνηαθηθή γξακκή ζύληεμεο.(15)  

  Δπίζεο, πηώζη ηοσ άνω βλεθάροσ  κπνξεί λα πξνθιεζεί όηαλ γίλεηαη ζεξαπεία ηνπ κεησπηαίνπ κπόο, 

αλ θαη απηό είλαη ιηγόηεξν πηζαλό. Οθείιεηαη ζηε δηάρπζε ηνπ εληεκέλνπ πιηθνύ πξνο ηα θάησ κέζσ 

ηνπ θνγρηθνύ δηαθξάγκαηνο θαη ζρεηίδεηαη ζπλήζσο κε θαθή ηερληθή. Ζ πην ζπρλή επηπινθή ηεο 

ζεξαπείαο ησλ ξπηίδσλ ηνπ κεζόθξπνπ είλαη ε πηώζε ηνπ άλσ βιεθάξνπ. Ο θίλδπλνο είλαη κεγάινο 

εάλ νη εγρύζεηο γίλνπλ θάησ από ηε κεζόηεηα ησλ νθξύσλ, εγγύο ηεο κεζνθνξηθήο γξακκήο ή πξνο 

ηνλ έζσ θαλζό. Ζ δηάρπζε ηεο ηνμίλεο πξνο ηα θάησ πξνθαιεί παξάιπζε ηνπ αλειθηήξα κπόο ηνπ 

άλσ βιεθάξνπ κε απνηέιεζκα ηελ πηώζε ηνπ. Ζ δηάρπζε επηηείλεηαη κε ηελ ηαρεία ή βίαηε έγρπζε ή κε 

ηελ ππεξβνιηθά βαζηά έγρπζε ζην επίπεδν ηνπ πεξηνζηένπ. Ζ ρξήζε αξαηώλ δηαιπκάησλ ηνμίλεο 

κπνξεί επίζεο λα νδεγήζεη ζηε δηάρπζε ηνπ πιηθνύ ζε πεξηνρέο καθξηά από ην ζεκείν έγρπζεο. Γηα λα 

απνθεπρζεί ε πηώζε ηνπ άλσ βιεθάξνπ, ε έγρπζε πξέπεη λα γίλεηαη 1cm  πάλσ από ην θξύδη. ηελ 

πεξηνρή ηνπ κεζόθξπνπ, ε άζθεζε δαθηπιηθήο πίεζεο ζην όξην ηεο ππεξθόγρηαο αθξνινθίαο θαηά ηελ 

έγρπζε ζηνλ επηζθύλην κπ, ειαηηώλεη επίζεο ηελ πηζαλόηεηα δηάρπζεο ηεο ηνμίλεο πξνο ηνλ 

αλειθηήξα κπ. Με ηελ θαηάιιειε ηερληθή ε ζπρλόηεηα πηώζεο είλαη πνιύ θνληά ζην κεδέλ.(3,4,15,17) 

  Ζ παξάιπζε ηνπ αλειθηήξα κπόο εθδειώλεηαη 48 ώξεο σο 14 εκέξεο κεηά ηελ έγρπζε θαη επηκέλεη 

γηα 2 έσο 12 εβδνκάδεο. Δάλ πξνθιεζεί πηώζε ηνπ άλσ βιεθάξνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί κε ηελ 

έγρπζε νθζαικηθώλ ζηαγόλσλ ζηελ πάζρνπζα πιεπξά. Οη α-αδξελεξγηθνί αγσληζηέο απξαθινληδίλε 

0.5% (Iopidine)  θαη  πδξνρισξηθή θαηλπιεθξίλε 2.5% (Neosynephrine) είλαη κπδξηαηηθνί παξάγνληεο. 

Πξνθαινύλ ζύζπαζε ελόο αδξελεξγηθνύ κπόο (κπο ηνπ Muller), ν νπνίνο αλεπξίζθεηαη θάησ από ηνλ 

αλειθηήξα κπ ηνπ άλσ βιεθάξνπ. Απηή ε ζεξαπεία πξνθαιεί αλύςσζε ηνπ βιεθάξνπ θαηά 1-2mm, ην 

νπνίν είλαη ζπλήζσο αξθεηό γηα λα απνθαηαζηήζεη ηε ζπκκεηξία. Ζ ζεξαπεία είλαη ζπκπσκαηηθή θαη ε 
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ρνξήγεζε 1-2 ζηαγόλσλ, 3 θνξέο ηελ εκέξα πξέπεη λα ζπλερίδεηαη κέρξη λα ππνρσξήζεη ε 

πηώζε.(4,14) 

  Δπηπινθέο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί από ηελ έγρπζε ηνμίλεο ζηηο πεξηνθζαικηθέο ξπηίδεο είλαη ε 

εθρύκσζε, ε δηπισπία, ην εθηξόπην, ε πηώζε ηνπ θάησ βιεθάξνπ θαη ην αζύκκεηξν ρακόγειν 

εμαηηίαο ηεο παξάιπζεο ηνπ κείδνλα δπγσκαηηθνύ. Γηα ηελ απνθπγή απηώλ ησλ επηπινθώλ ε έγρπζε 

πξέπεη λα γίλεηαη ηνπιάρηζηνλ 1cm πεξηθεξηθά ηνπ νθζαικηθνύ θόγρνπ ή 1.5 cm πεξηθεξηθά ηνπ έμσ 

θαλζνύ θαη λα κελ γίλεηαη έγρπζε θνληά ζην θάησ όξην ηνπ δπγσκαηηθνύ. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθό λα κε 

γίλεηαη ε έγρπζε πνιύ βαζηά δηόηη ν ζθηγθηήξαο ησλ βιεθάξσλ είλαη πνιύ επηθαλεηαθόο κπο. Δγρύζεηο 

αξαηώλ δηαιπκάησλ κεγάινπ όγθνπ πξέπεη λα απνθεύγνληαη. Ζ ζεξαπεία γίλεηαη κόλν ζηελ πεξηνρή 

πνπ δείρλεη ξπηίδσζε.(4, 15, 17) 

  Η διπλωπία νθείιεηαη ζηε δηάρπζε ηεο ηνμίλεο πξνο ηα έζσ κε επαθόινπζε παξάιπζε ηνπ έμσ 

νξζνύ κπόο όηαλ ε έγρπζε γίλεηαη ζε απόζηαζε κηθξόηεξε ηνπ 1cm από ηνλ έμσ θαλζό. Μπνξεί 

επίζεο λα πξνθιεζεί ζηξαβηζκόο. Καη νη δύν επηπινθέο είλαη εμαηξεηηθά ζπάληεο θαη εάλ πξνθιεζνύλ, 

είλαη επηβεβιεκέλε ε παξαπνκπή ζε νθζαικίαηξν γηα ηελ θαηάιιειε ζεξαπεία.(15) 

  Πηώζη ηοσ άνω τείλοσς κπνξεί λα πξνθιεζεί εάλ ρνξεγεζεί ε ηνμίλε θάησ από ην δπγσκαηηθό ηόμν 

θαη βαζηά κέζα ζην κείδνλα δπγσκαηηθό κπ, πνπ δξα σο αλειθηήξαο ηνπ άλσ ρείινπο θαη ηνπ 

ζηόκαηνο. Ζ παξάιπζε ηνπ κείδνλα δπγσκαηηθνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη εηθόλα παξόκνηα κε ηελ 

παξάιπζε ηνπ Bell. Ζ ππνρώξεζε είλαη ζηαδηαθή θαη ζπρλά βξαδύηεξε από εθείλε ηεο πηώζεο ηνπ 

βιεθάξνπ.(15) 

  Οη εκτσμώζεις ζηελ πεξηνθζαικηθή πεξηνρή κπνξνύλ λα απνθεπρζνύλ ζρεδόλ ηειείσο κε ηε έγρπζε 

ηεο ηνμίλεο ζε πνκθό (wheal) ή κε κηα ζεηξά ζπλερνκέλσλ θπζαιίδσλ (bleb) κε ηελ έγρπζε λα γίλεηαη 

ζην αλαπηπζζόκελν όξην ηεο πξνεγνύκελεο, ώζηε λα απνθεπρζεί ε ηξώζε αηκνθόξσλ αγγείσλ κε 

επαθόινπζε αηκνξξαγία.(15) 

  Οη βαζηέο ξπηίδεο ηνπ δπγσκαηηθνύ ζπρλά ζπλδένληαη κε ηηο θαηώηεξεο πεξηνθζαικηθέο ξπηίδεο, ησλ 

νπνίσλ ε ζεξαπεία κπνξεί παξαδόμσο λα επηδεηλώζεη ηηο ξπηίδεο ηνπ δπγσκαηηθνύ επεηδή ην δέξκα 

ηεο ραιαξήο (redundant) παξεηάο έιθεηαη πξνο ηα θάησ από ηε βαξύηεηα. Δίλαη πξνηηκόηεξν λα 

ζπλδηάδεηαη ην Botox κε εκθπηεύκαηα ζηηο θαηώηεξεο πεξηνρέο.(15) 

 

  ε όινπο ηνπο αζζελείο ζπληζηάηαη λα παξακέλνπλ ζε θαζηζηή ή όξζηα ζέζε γηα 4 ώξεο ηνπιάρηζηνλ 

κεηά ηελ έγρπζε. Ακέζσο κεηά ηε ρνξήγεζε ηεο ηνμίλεο ελζαξξύλεηαη ε θίλεζε ησλ εληεκέλσλ κπώλ 

ώζηε λα πξνζιεθζεί ε ηνμίλε από ηηο αληίζηνηρεο ηειηθέο λεπξηθέο απνιήμεηο. Οη αζζελείο πξέπεη λα 

επαλαιακβάλνπλ απηήλ ηελ θίλεζε 10 θνξέο αλά ώξα γηα ηα πξώηα 90 ιεπηά.(17) 

  Μηθξόηεξεο δόζεηο BTX-A είλαη ιηγόηεξν πηζαλό λα πξνθαιέζνπλ πξνβιήκαηα ζε ζύγθξηζε κε ηηο 

κεγαιύηεξεο δόζεηο, ην νπνίν ππνζηεξίδεη κία πην ζπληεξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ πεξηζζνηέξσλ 

αζζελώλ. Με ηε ζσζηή ηερληθή έγρπζεο θαη ηελ πξνζεθηηθή επηινγή ησλ αζζελώλ κπνξνύλ λα 

απνθεπρζνύλ νη πεξηζζόηεξεο από ηηο επηπινθέο, όπσο ε πηώζε νθξύνο θαη βιεθάξνπ θαη ε 

αζπκκεηξία.(1) 

  Οη επηπινθέο από ηελ έγρπζε BTX ζην κπώδεο πιάηπζκα είλαη ειάρηζηεο θαη ζπλήζσο έρνπλ ζρέζε 

κε ηελ ηερληθή. Έρνπλ αλαθεξζεί πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ε ρνξήγεζε κεγάισλ δόζεσλ (>100U) 

BTX-A, έρεη πξνθαιέζεη δπζθαγία θαη αδπλακία ησλ θακπηήξσλ κπώλ ηνπ ηξαρήινπ. Έρνπλ 

αλαθεξζεί επίζεο πεξηπηώζεηο δπζθσλίαο θαη βξάγρνπ θσλήο. πληζηάηαη γεληθά ε ρνξήγεζε 

ρακειώλ δόζεσλ, όζν ην δπλαηό πην επηθαλεηαθά.(5,6,8) 
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  Δγρύζεηο πνιύ θνληά ζην ζηόκα, εληόο ηεο γελεηαθήο πηπρήο θαη ε επίδξαζε ζην ζθηγθηήξα κπ ηνπ 

ζηόκαηνο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ ραιαξή παξεηά, αδπλακία ζηνκαηηθώλ θηλήζεσλ ή αζύκκεηξν 

ρακόγειν.(5,6) 

 

 

 

 

  ΤΠΔΡΗΓΡΩΗΑ 

 

  Ζ αιιαληηθή ηνμίλε ηύπνπ Α ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αληηκεηώπηζε ηεο καζραιηαίαο θαη παιακηαίαο 

ππεξηδξσζίαο. πλνιηθή δόζε 50U αλά καζράιε είλαη αξθεηή γηα ηε ζεξαπεία ηεο καζραιηαίαο 

ππεξηδξσζίαο. ηε ζεξαπεία ηεο παιακηαίαο ππεξηδξσζίαο ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο δόζε 100U γηα 

θάζε παιάκε. Οη εγρύζεηο πξέπεη λα γίλνληαη ζην επίπεδν ηνπ επηπνιήο ρνξίνπ θαη όρη βαζύηεξα. 

Έλαο βαζκόο κπηθήο αδπλακίαο ησλ άθξσλ ρεηξώλ είλαη ζπρλή επηπινθή απηήο ηεο ζεξαπείαο. 

Δμαηηίαο ησλ κεγάισλ πνζνηήησλ πνπ ρνξεγνύληαη θαη ηεο εγγύηεηαο ησλ κηθξώλ κπώλ ηεο άθξαο 

ρεηξόο είλαη δπλαηόλ λα παξαηεξεζνύλ δπζκελείο επηδξάζεηο ηδίσο εάλ νη εγρύζεηο γίλνπλ πνιύ βαζηά. 

Κάπνηνο βαζκόο δηαηαξαρήο ησλ ιεπηώλ θηλήζεσλ είλαη ζπλήζεο θαη κεξηθέο θνξέο είλαη θιηληθά 

ζεκαληηθόο. Ζ ιεηηνπξγία ζύιιεςεο κε ηηο άθξεο ησλ δαθηύισλ θαη νη πεξηζηξνθηθέο θηλήζεηο ηεο 

άθξαο ρείξαο εθηεινύληαη κε δπζθνιία. Απηή ε αδπλακία είλαη παξνδηθή θαη ππνρσξεί κεηά από ιίγεο 

εβδνκάδεο. Δμαηηίαο απηήο ηεο κπηθήο αδπλακίαο ζπληζηάηαη ε ζεξαπεία κόλν ηεο κίαο άθξαο ρεηξόο 

αλά ζπλεδξία.(4) 
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  ΠΙΝΑΚΑ 1  : Με θνζκεηηθέο ζεξαπεπηηθέο εθαξκνγέο ηεο αιιαληηθήο ηνμίλεο. 

 

  Νεπξνκπηθέο δηαηαξαρέο                                                  Κνθθίσκα 

  Δζηηαθέο δπζηνλίεο                                                           ηέλσζε νπίζζηαο γισηηίδαο 

  Βιεθαξόζπαζκνο                                                            Rebalancing 

  Απρεληθή δπζηνλία                                                            Σξαύιηζκα 

  Δπαγγεικαηηθέο δπζηνλίεο (Κξάκπα ηνπ                          Αλεπάξθεηα ηξαρεηννηζνθαγηθήο 

  ζπγγξαθέα)                                                                      παξαθέληεζεο 

  παζκσδηθή δπζθσλία                                                    Ηδηνπαζήο ηξόκνο θσλήο 

  ηνκαηνγλαζηθή δπζηνλία                                                 Φσλεηηθά ηηθ 

  Γπζηνλία πξνζώπνπ                                                        Κξηθνθαξπγγηθέο δηαηαξαρέο 

  ύλδξνκν Meige                                                               ηνκαηνγλαζηθέο δηαηαξαρέο 

  Καινήζεο θξάκπα – ύλδξνκν δεζκίδσζεο                   Σξηγκόο νδόλησλ 

  Ηδηνπαζήο ηξόκνο                                                             Τπεξηξνθία καζεηήξσλ 

  Ζκηπξνζσπηθόο ζπαζκόο                                                Κξνηαθνγλαζηθέο δηαηαξαρέο 

  Γηαλνεηηθή θαζπζηέξεζε – Δγθεθαιηθή παξάιπζε          Γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο 

  παζηηθόηεηα                                                                    Αραιαζία 

  Μπνθπκία                                                                          Πξσθηηθή ξαγάδα (ρξόληα)          

  Νεπξνγελήο κπηθή ππεξηξνθία                                         Σεηλεζκόο 

  Μπόθινλνο ππεξώαο                                                        Αλζεθηηθόο ιόμπγθαο 

  πνλδπιηθόο κπόθινλνο                                                   νβαξή δπζθνηιηόηεηα     

  πλθηλεζία / Γηαηαξαρέο VII λεύξνπ                                 Οξζνπξσθηηθό άιγνο 

  Οθζαικνινγηθά λνζήκαηα                                                Γαζηξνπάξεζε (ππισξηθή) 

  Ηδηνπαζήο βιεθαξόζπαζκνο                                            Καινήζεηο δηαηαξαρέο ηνπ πξσθηνύ      

  ηξαβηζκόο                                                                       Οηζνθαγηθή εθθνιπσκάησζε 

  πγθιίλσλ ζηξαβηζκόο                                                      θηγθηήξαο ηνπ Oddi 

  Απνθιίλσλ ζηξαβηζκόο                                                     Γηαηαξαρέο ζηεινγόλσλ αδέλσλ 

  ύλδξνκν νθζαικηθήο έιμεο ηνπ Duanne                         Κξνθνδείιηα δάθξπα 

  Νπζηαγκόο                                                                         ηεινγόλνο θύζηε 
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  Θεξαπεπηηθή πηώζε γηα πξνζηαζία ηνπ θεξαηνεηδνύο      ηειόξξνηα 

  Σαιαλησζηνςία                                                                  Αθνύζηα εθξνή ζηέινπ 

  Λαξπγγηθέο δηαηαξαρέο                                                      πξίγγην παξσηίδαο 

  παζκσδηθή δπζθσλία                                                     ύλδξνκν Frey 

  Πηπειηζκόο                                                                        Γηαηαξαρέο νπξνπνηνγελλεηηθνύ 

  Γηαηαξαρέο ζπλεξγίαο εμσζηήξα – ζθηγθηήξα                  Τπεξδξαζηήξηα νπξνδόρνο θύζηε 

  Κνιεόζπαζκνο                                                                  Δπίζρεζε νύξσλ 

  Οζθπαιγία                                                                         Κεθαιαιγία 

  Σάζε                                                                                  Ζκηθξαλία   

  Απρελαιγία                                                                        Μπνπξνζσπηθό άιγνο 

  Απξαμία δηάλνημεο βιεθάξνπ                                             

  Σξαύιηζκα κε πξνζβνιή ηεο γισηηίδαο 

  Τπεξηδξσζία (καζραιώλ, παιακώλ, γεπζηηθή) 

  σκαηηθή νζκή / Δθίδξσζε 

  Δλδνγελήο ξηλίηηδα 

  Δγρεηξεηηθέο εθαξκνγέο 

  Πεξηεγρεηξεηηθή θαη κεηεγρεηξεηηθή αθηλεηνπνίεζε κπώλ (αλαξξόθεζε)    

  πγθηλεζία δεπηεξνπαζώο από παξάιπζε ηνπ πξνζσπηθνύ λεύξνπ 
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