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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η Βοτουλινική Τοξίνη για αισθητικούς λόγους χρησιμοποιήθηκε 
καταρχήν στο πρόσωπο. Ευρέως, οι πρώτες ρυτίδες στις οποίες κυρίως 
χρησιμοποιήθηκε το ΒΟΤΟΧ (Βοτουλινική τοξίνη τύπου Α) ήταν οι ρυτί-
δες στο «πόδι της χήνας», οι ρυτίδες του μετώπου και του μεσοφρύου, 
καθώς επίσης και αυτές στην πρόσθια τραχηλική χώρα1,2. Τα τελευταία 
έτη χρησιμοποιείται σε ολόκληρο το πρόσωπο. Οι υπερκινητικές ρυτίδες 
του προσώπου, οι οποίες περιλαμβάνουν το μεσόφρυο, τις ρυτίδες του 
μετώπου, το «πόδι της χήνας» και τις βαθειές ρινοχειλικές αύλακες, 
προκαλούν συχνές κοσμητικές παραμορφώσεις. Οι έντονα εμφανείς 
ρυτίδες του προσώπου συχνά εκλαμβάνονται ως θυμός, άγχος, αγωνία, 
κούραση, φόβος ή μελαγχολία3.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΣΘΕΝΩΝ

Όπως σε κάθε θεραπεια, έτσι και με τη Βοτουλινική τοξίνη θα πρέπει 
να κάνουμε σωστή επιλογή ασθενών. Ανάλογα με την περίπτωση, 
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θα πρέπει να εξηγήσουμε ακριβώς τη βελτίωση την 
οποία μπορούμε να επιτύχουμε με τη συγκεκριμένη 
θεραπεία και την οποία ο ασθενής πρέπει να περιμέ-
νει. Άτομο με ιδιαίτερα χαλαρό δέρμα ή/και βαθειές 
ρυτίδες θα έχει μικρό αποτέλεσμα και θα πρέπει να 
ενημερωθεί ότι καλό είναι να συνδυαστεί με άλλη 
θεραπεία. Άτομα τα οποία έχουν μη πραγματοποιήσι-
μες προσδοκίες καλό είναι να αποφεύγονται. Έγκυες 
γυναίκες ή γυναίκες που θηλάζουν πρέπει επίσης να 
εξαιρούνται της θεραπείας, αν και δεν έχει αποδειχθεί 
ότι η βοτουλινική τοξίνη έχει τερατογόνο δράση. 
Εξαιρούνται επίσης άτομα με νευρομυϊκές παθήσεις, 
όπως η Μυασθένεια και το Σύνδρομο Eaton-Lam-
bert. Επίσης εξαιρούνται άτομα τα οποία λαμβάνουν 
αμινοσίδες (γενταμικίνη, στρεπτομικίνη, καναμικίνη),  
ορισμένα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούνται για 
αναισθησία (ιδίως suxamethonium, tubocurarine) 
D-penicillamine, χλωροκίνη, υδροχλωροκίνη, κυ-
κλοσπορίνη4,5.

ΜΕΤΩΠΟ, ΜΕΣΟΦΡΥΟ, ΠΟΔΙ ΤΗΣ ΧΗΝΑΣ 

Με τη σύσπαση του μετωπιαίου μυός δημιουργού-
νται οι οριζόντιες ρυτίδες του μετώπου. Ο μετωπιαίος 
μυς χρησιμεύει στο να φέρνει τα φρύδια προς τα άνω, 
όταν συσπάται. Είναι ο μυς με τον οποίο δείχνουμε 
την έντονη προσοχή και την έκπληξη. Οι ρυτίδες του 
μεσοφρύου δημιουργούνται από τους επισκυνίους 
και τον πυραμοειδή. Ο επισκύνιος είναι ένας μικρός 

μυς, ο οποίος κείται στην έσω πλευρά του όφρυος 
έως το μεσον του οφθαλμικού τόξου. Οι επισκύνιοι 
έλκουν τα φρύδια προς τα έσω και κάτω και δίνουν 
βλοσηρή, σκυθρωπή έκφραση στο πρόσωπο. Ο 
πυραμοειδής είναι ένας μικρός μυς στην ράχη της 
μύτης, ανάμεσα στους επισκυνίους. Από την σύσπασή 
του φέρωνται προς τα έσω και κάτω τα φρύδια και 
δημιουργείται, επίσης, η ρυτίδα στη ρίζα της μύτης. 
Δίνει στο πρόσωπο έκφραση σκληρότητας.

Το «πόδι της χήνας» είναι οι ακτινωτες ρυτίδες 
που απαντώνται στον έξω κανθό του οφθαλμού. 
Δημιουργούνται από τη σύσπαση του σφιγκτήρα 
των βλεφάρων. Ο σφιγκτήρας των βλεφάρων κλεί-
νει τα βλέφαρα και βοηθά στην παροχέτευση των 
δακρύων1.

Ανάλογα με το σχήμα του προσώπου και των 
φρυδιών, θα βάλουμε σημεία όπου θα κάνουμε την 
έγχυση της Βοτουλινικής τοξίνης. Ένα μεγάλο μέτωπο 
χρειάζεται περισσότερα σημεία έγχυσης ΒΟΤΟΧ από 
ένα μικρότερο.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το BOTOX, Βοτουλινική τοξίνη τύπου Α, είναι 
φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε καταρχήν στη θε-
ραπεία του στραβισμού2, κατόπιν για νευρολογικές 
παθήσεις3,6. Για αισθητικούς λόγους εφαρμόστηκε 
αρχικά στο πρόσωπο και την τραχηλική χωρα1. Ευρέως 
όμως χρησιμοποιήθηκε στις ρυτίδες του μετώπου, στο 
μεσόφρυο και στο «πόδι της χήνας». Τα τελευταία 
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χρόνια εφαρμόζεται σε όλο το πρόσωπο, ανάλογα 
με την περίπτωση, είτε για την πλήρη εξαφάνιση των 
ρυτίδων είτε απλώς για τη μείωση αυτών, κατά το 
χρονικό διάστημα που διαρκεί η δράση του, ενώ χρη-
σιμοποιείται πλέον για τη βελτίωση του περιγράμματος 
του προσώπου. Τελευταίως χρησιμοποιείται για την 
ανόρθωση του στήθους και των γλουτών. 

Η χρήση της Βοτουλινικής τοξίνης δεν περιορίζε-
ται από την ηλικία του ασθενούς. Σε νευρολογικές 
παθήσεις ξεκινά απο παιδιά ηλικίας δύο ετών. Όταν 
χρησιμοποιείται για αισθητικούς λόγους, εκτός από 
τη δράση που έχει στην αντιμετωπιση των ρυτίδων, 
λειτουργεί ως προληπτικό μέτρο για να μην επιβαρύ-
νεται η περιοχή από τη διαρκή σύσπαση των μυών 
που έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται ρυτίδες 
ή να γίνονται βαθύτερες οι ήδη υπάρχουσες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η Βοτουλινική τοξίνη είναι μια ακόμη μέθοδος 
που διαθέτει ο Δερματολόγος στη μείωση των ορι-
ζοντίων ρυτίδων του μετώπου, του μεσοφρύου και 
των ρυτίδων που σχηματίζονται περιοφθαλμικά. Η 
γνώση της ανατομίας της περιοχής ενέσεως της Βο-
τουλινικής τοξίνης, η εν τω βάθει γνώση της δράσης 

της, η σωστή αραίωση του φαρμάκου, αναλόγως της 
περιοχής όπου θα χρησιμοποιθεί, και η χρήση της 
Βοτουλινικής τοξίνης στα σωστά σημεία, είναι βασικοί 
παράγοντες που θα καθορίσουν το αποτέλεσμα της 
χρήσης του ΒΟΤΟΧ για τη θεραπεία των ρυτίδων 
του προσώπου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Το παρόν άρθρο αφιερώνεται στους πρωτοπόρους 
της Βοτουλινικής Τοξίνης, Έλληνες Νευρολόγους, τον 
κ. Σταμπούλη Λευτέρη και τον αείμνηστο κ. Αχιλλέα 
Ηλία. Oυδεμία οικονομική σχέση της συγγραφέως 
υφίσταται με εταιρεία που διαθέτει Βοτουλινική το-
ξίνη.

SUMMARY

Τhis abstract is based on the speech of the 
writer, during the Special Educating Seminar for 
the applications of BOTOX in Dermatology, which 
took place under the 36th Seminar of Hellenic Society 
Dermatosurgery. Τhis abstract refers to the use 
of Botulinum Toxin in hyper functional wrinkles 
of the face, like glabellar frown lines, horizontal 
forehead lines and lateral orbital wrinkles (“crow’s 
feet”). Patient selection and injection sites are also 
presented.
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