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ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η botulinum τοξίνη (BT) τύπου Α αποτελεί σήµερα παγκοσµίως την πιο δηµοφιλή θεραπεία 
ανάµεσα στις επεµβάσεις αισθητικής. Η ΒΤ ή αλλαντοτοξίνη χρησιµοποιείται για την εξάλειψη 
των ρυτίδων του προσώπου στο µεσόφρυο, το µέτωπο, στην περιοχή πλάγια του οφθαλµικού 
κόγχου καθώς και περιστοµατικά. Το µεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών δηλώνει ικανοποιηµένο 
από το αποτέλεσµα της θεραπείας µε αλλαντοτοξίνη. Πολλές είναι οι µεταβλητές που επηρε-
άζουν το αποτέλεσµα της θεραπείας. Ωστόσο το πιο βασικό παραµένει η σωστή συνεννόηση 
και συνεργασία µεταξύ ασθενούς και γιατρού.

Λέξεις κλειδιά: botulinum τοξίνη τύπου Α, ρυτίδες προσώπου, επεµβάσεις αισθητικής.
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Botulinum Τοξίνη-Α 
και Αισθητικές Επεµβάσεις

Botulinum Toxin-A and Cosmetic Procedures

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σήµερα η botulinum τοξίνη (BT) ή αλλαντοτοξίνη τύπου Α κυκλοφορεί 
µε διαφορετικά εµπορικά ονόµατα (BOTOX, BOTOX Cosmetic, Vistabel, 
Dysport) σε ολόκληρο τον κόσµο. Η χρήση της σε επεµβάσεις αισθητι-
κής έχει αυξηθεί ραγδαία τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριµένα όπως 
φαίνεται και από τα αντίστοιχα διαγράµµατα (εικόνες 1 και 2) η χρήση 
της ΒΤ έχει αυξηθεί κατά 50 φορές στο διάστηµα των τελευταίων 9 ετών 
παγκοσµίως έτσι ώστε σήµερα να αποτελεί την πρώτη θεραπεία στον 
κόσµο ενώ µόνο στην Ευρώπη είχαµε τριπλασιασµό των θεραπειών σε 
διάστηµα 4 χρόνων. 

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η πλειοψηφία των ατόµων που υποβάλλονται σε µία θεραπεία µε ΒΤ 
δηλώνουν ευχαριστηµένα από το αποτέλεσµα (80%). Ωστόσο το 20% 
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των θεραπευθέντων δεν έχουν το επιθυµητό αποτέ-
λεσµα κυρίως λόγω ανεπαρκούς δόσης τοξίνης (39%) 
και ανεπαρκούς προετοιµασίας και τεχνικής της ένεσης 
(18%). Σε µικρότερο ποσοστό (17%) συµµετέχουν 
παράγοντες όπως η επιλογή ακατάλληλων για την 
θεραπεία ασθενών, η αποτυχία στη συµβουλευτική 
όπως και στο να τεθούν εξαρχής ρεαλιστικοί στόχοι.

ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΟ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΘΕΡΕΑΠΕΙΑΣ ΜΕ ΒΤ

Το επιθυµητό ή µη αποτέλεσµα µετά από µία θε-
ραπεία µε ΒΤ εξαρτάται από τους παρακάτω παρά-
γοντες:
• Επιλογή ασθενούς, προετοιµασία, συµβουλευτική
• Προετοιµασία και χειρισµός
• Τύπος σύριγγας
• Σηµεία και αριθµός ενέσεων
• Αρχική και ολική δόση

Σχετικά µε την επιλογή αλλά και τη συµβουλευτική 
του ασθενούς είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να ακούσουµε 
τον ασθενή µας πολύ προσεκτικά αλλά και να βεβαι-
ωθούµε ότι και ο ίδιος ακούει αλλά και καταλαβαίνει 
αυτά που του λέµε. Πρέπει να δοθεί άφθονος χρόνος 
για συζήτηση και να επιτραπεί στον ασθενή να εξηγή-
σει αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο και ποιος είναι 
ο στόχος που επιθυµεί να επιτύχει. Είναι σηµαντικό 
εποµένως να γνωρίζουµε αυτό που οι ασθενείς µας 
(στην πλειονότητα γυναίκες) θέλουν να αποφύγουν 
και αυτά είναι κυρίως ο νεκρός χώρος, το µελάνιασµα, 
ο πόνος, το κόστος και το να το µάθει ο σύντροφός 
τους. Είναι επίσης σηµαντικό να χρησιµοποιηθούν 

από τον ιατρό οι κατάλληλες λέξεις. Για παράδειγµα 
λέµε: το δέρµα δείχνει «πιο λείο» ή «φυσικό» αντί για 
«παγωµένο» και «χαλαρώνει» ή «µαλακώνει» τον µυ 
αντί για «παραλύει» και ακόµα «φυσική πρωτεΐνη» 
αντί για «τοξίνη ή δηλητήριο» όταν αναφερόµαστε 
στην αλλαντοτοξίνη.

Σχετικά µε την επιλογή του κατάλληλου ασθενούς 
που θα υποβληθεί σε µία θεραπεία µε ΒΤ πρέπει να 
γνωρίζουµε τις αντενδείξεις της θεραπείας που είναι 
οι ακόλουθες:
•  Λοιµώξεις ή φλεγµονές στα προτεινόµενα σηµεία 

των ενέσεων
•  Νευροπαθητικές παθήσεις του περιφερικού κινητικού 

νευρώνα ή νευροµυϊκές λειτουργικές διαταραχές 
(µυασθένεια gravis κ.ά.)

•  Συνέργεια µε αµινογλυκοσίδες ή παράγοντες που 
επιδρούν στην νευροµυϊκή µετάδοση (αυξάνουν 
την δράση της ΒΤ)

• Εγκυµοσύνη και θηλασµός
• Μη ρεαλιστικές προσδοκίες.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΡΥΤΙΔΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΟΦΡΥΟ

Οι ρυτίδες στην περιοχή του µεσοφρύου οφείλονται 
στη δράση τεσσάρων καταστολέων µυών οι οποίοι 
χαµηλώνουν και προσάγουν το µέτωπο (εικόνα 3). 
Πρόκειται για τον επισπαστήρα µυ και το σφιγκτήρα µυ 
των βλεφάρων που ευθύνονται για τις κατακόρυφες 
γραµµές και τον πυραµοειδή µυ της ρινός και τον ο-
φρυϊκό µυ που δηµιουργούν τις οριζόντιες γραµµές.

Η τεχνική για την διόρθωση αυτών των ρυτίδων 
περιλαµβάνει ενέσεις σε δύο περιοχές µε τον ασθενή 

Εικόνα 2. Οι θεραπείες µε botulinum 
τοξίνη στην Ευρώπη. Όπως είναι φανε-
ρό από το 2001-2005 υπήρξε τριπλα-
σιασµός των θεραπειών µε BT.Εικόνα 1. Η αντιγύρανση µε Botulinum τοξίνη αποτελεί διεθνώς την πιο 

συχνή κοσµητική θεραπεία.

Liposuction (lipoplasty)

Breast Augmentation

Eyelid Surgery (blepharoplasty)
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Laser Skin Resurfacing

Source: American Society
for Aesthetic Plastic Surgery
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2005

176,863 455,489

101,176 364,610
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65,157 3,294,782

556,172481,227
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Surgical and Nonsurgical Cosmetic Procedures: 9-year Comparison, 1997-2005

475,690
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καθιστό. Πρώτον γίνονται ενέσεις στο µέσο (ρινικό) 
άκρο του κάθε οφρύ ώστε να παραλύσουν οι µύες 
επισπαστήρας και σφιγκτήρας των βλεφάρων καθώς 
και ο οφρυϊκός µυς. Προκειµένου να παραλύσει ο 
πυραµοειδής µυς της ρινός ενέσεις πρέπει να γίνουν 
στο κέντρο της ρινός όπως φαίνονται τα σηµεία των 
ενέσεων και από την εικόνα 4. Ο αριθµός των ενέ-
σεων είναι 5-7 µε 4-8 U η κάθε ένεση και συνολική 
δόση 20-30 U για τις γυναίκες και 30-40 U για τους 
άνδρες. Η διάρκεια της θεραπείας είναι από τέσσερις 
µέχρι έξι µήνες.

Κατά τη θεραπεία µε ΒΤ στην περιοχή του µεσο-
φρύου ο ιατρός θα πρέπει να εκτιµήσει την έκφραση 
του προσώπου σε ηρεµία καθώς και σε κίνηση. Θα 
πρέπει επίσης να ψηλαφήσει τους µυς του προσώπου 
τόσο σε χάλαση όσο και σε σύσπαση. Είναι σηµαντικό 
να εκτιµηθεί η θέση των φρυδιών και στην περίπτωση 
των γυναικών να είναι γνωστό αν τα φρύδια έχουν 
αφαιρεθεί ή τους έχει γίνει τατουάζ. Γενικότερα, για 
οποιαδήποτε ασυµµετρία στο πρόσωπο θα πρέπει να 
εκτιµηθεί το κατά πόσο σχετίζεται µε την θεραπεία.

Είναι σηµαντικό να µη γίνεται πλήρης παράλυση των 
προαναφερθέντων µυών. Ο ιατρός οφείλει να ξεκινάει 
τη θεραπεία µε τις συνιστώµενες δόσεις και να προ-
σθέτει µονάδες ή σηµεία ενέσεων αν είναι απαραίτητο 
σε διάστηµα δύο εβδοµάδων. Τέλος θα πρέπει να 
αποφεύγεται οι ενέσεις να γίνονται πολύ χαµηλά πάνω 
από τον οφθαλµικό κόγχο. Για να είµαστε απόλυτα 

ασφαλείς οι ενέσεις θα πρέπει να κατευθύνονται προς 
τα έξω τις περιοχής των κόγχων (εικόνα 5).

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΜΕΤΩΠΙΑΙΩΝ 
ΓΡΑΜΜΩΝ

Για τις ρυτίδες στην περιοχή του µετώπου ευθύνεται 
ο µετωπιαίος µυς ο οποίος ανασηκώνει τον οφρύ 
(εικόνα 6). 

Ο συνήθης αριθµός ενέσεων που απαιτούνται είναι 
τέσσερις µε οκτώ αν και µπορεί να χρειαστούν λιγό-
τερες ή περισσότερες ανάλογα µε την ανατοµική και 
αισθητική εκτίµηση. Για τις γυναίκες η αρχική συνολική 
δόση είναι 10-20 U ενώ για τους άνδρες 20-30. Οι 
ενέσεις θα πρέπει να έχουν σαν στόχο τον µετωπιαίο 
µυ, ωστόσο πρέπει να λάβουµε υπόψη και τις αλλη-
λεπιδράσεις του µε τον πυραµοειδή µυ της ρινός, τους 
επισπαστήρες των βλεφάρων και το σφιγκτήρα µυ των 
βλεφάρων στο συνολικό σχήµα του προσώπου. 

Σχετικά µε την επέµβαση είναι σηµαντικό να τονι-

Εικόνα 3. Μύες µεσοφρύου.

Εικόνα 4. Σηµεία έγχυσης ΒΤ στο µεσόφρυο.

Εικόνα 5. Η τεχνική της ένεσης στον επισπαστήρα των 
βλεφάρων. Σηµειώστε τη θέση του δείκτη και του αντίχειρα 
του µη επικρατούς χεριού.

orbicularis 
oculi, pars 
orbitalis

corrugator
supercilii

depressor
supercilii

procerus
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στούν τα ακόλουθα:
•  Σε έλλειψη εµπειρίας ο ιατρός θα πρέπει να εφαρµό-

σει τις ενέσεις ΒΤ τύπου Α τουλάχιστον 2cm πάνω 
από τον οφρύ

•  Ο µετωπιαίος µυς και οι καταστολείς µυς του µετώπου 
θα πρέπει να τροποποιούνται ταυτόχρονα προκειµέ-
νου να έχουµε ένα αρµονικό αποτέλεσµα

•  Ο µετωπιαίος πρέπει να αποδυναµωθεί όχι όµως 
και να παραλύσει

•  Οι ενέσεις όταν εστιάζονται κεντρικά µπορεί να ε-
πιτρέψουν στο πλαϊνό τµήµα των φρυδιών να ανα-
σηκώνεται.

ΠΛΑΪΝΕΣ ΡΥΤΙΔΕΣ ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΥ ΚΟΓΧΟΥ 
(CROW’S FEET)

Υπεύθυνος µυς για τις ρυτίδες στην περιοχή αυτή 
είναι ο σφιγκτήρας µυς των βλεφάρων. Οι ρυτίδες 
απλώνονται ακτινωτά από την περιοχή του έξω κανθού 
κάθετα στις ίνες του µυ δίνοντας την εικόνα «ποδιού 

χήνας» όπως αναφέρεται (crow’s feet- εικόνα 7).
Η θεραπεία συνίσταται σε ενέσεις ΒΤ στην πλάγια 

µοίρα του σφιγκτήρα µυ των βλεφάρων µε τον ασθενή 
σε καθιστή θέση. Οι ενέσεις γίνονται περίπου 1-1.5 
cm στα πλαϊνά του οστικού οφθαλµικού χείλους, 
σε διάστηµα 1.5-2 cm σε οποιαδήποτε από τις δύο 
πλευρές µίας βαθιάς ρυτίδας (εικόνα 8). Η δόση εί-
ναι 2-4 µονάδες ΒΤ για κάθε ένεση σε 2-5 σηµεία, η 
συνολική όµως δόση δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 12-
30 µονάδες. Η θεραπεία και σε αυτή την περίπτωση 
διαρκεί 4-6 µήνες.

Σηµεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής κατά την 
εφαρµογή της θεραπείας είναι τα εξής:
•  Όπως ήδη αναφέρθηκε η απόσταση του σηµείου 

των ενέσεων από το οστέϊνο χείλος του οφθαλµικού 
κόγχου θα πρέπει να είναι το λιγότερο 1-1.5 cm στο 
πλάι και οι ενέσεις πρέπει να γίνονται αρκετά πάνω 
από το ανώτερο όριο του ζυγωµατικού οστού

•  Οι ενέσεις είναι προτιµότερο να γίνονται υποδόρια και 
όχι ενδοµυϊκά, µακριά από επιφανειακές φλέβες

Εικόνα 6. Μετωπιαίος µυς.

Εικόνα 7. «Πόδι της Χήνας».

Εικόνα 8. Σηµείο έγχυσης ΒΤ 
για τη θεραπεία των ρυτίδων 
του οφθαλµού (πόδι χήνας). 
Τεχνική έγχυσης.
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•  Η βελόνα θα πρέπει να κατευθύνεται µακριά από 
τον οφθαλµικό κόγχο (εικόνα 9)

ΠΕΡΙΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΡΥΤΙΔΕΣ

Ο µυς-στόχος εδώ είναι ο σφιγκτήρας µυς του στόµα-
τος. Οι κάθετες γραµµές εξαλείφονται από ενέσεις ΒΤ 
που γίνονται συµµετρικά στο όριο ή πάνω από το 
όριο µεταξύ δέρµατος και βλεννογόνου των χειλιών 
ώστε να προκληθεί εντοπισµένη µικροπάρεση (εικόνα 
10). Δεν επιτρέπεται πάνω από 1-2 µονάδες ανά τέ-
ταρτο χείλους. Πρόσθετο όφελος από την επέµβαση 
αποτελούν η ψευδοαναστροφή του ορίου µεταξύ 
δέρµατος και βλεννογόνου χειλιών και το βελτιωµένο 
περίγραµµα καθώς και η πληρότητα των χειλιών όταν 
είναι «σουφρωµένα» (εικόνα 11).

Σηµεία που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη 
κατά την θεραπεία:
•  Η επιλογή και η συµβουλευτική του ασθενούς είναι 

εξαιρετικά σηµαντικές. Άτοµα που βασίζονται στα 
χείλια τους για το επάγγελµά τους (π.χ. µερικοί 
µουσικοί, τραγουδιστές) δεν είναι καλοί υποψήφιοι 
για θεραπεία µε ΒΤ τύπου Α

•  Οι ενέσεις θα πρέπει να µη γίνονται στις γωνίες των 
χειλιών προκειµένου να αποφεύγονται κακή σύ-
γκλειση του στόµατος ή «κρέµασµα» προς κάποια 
πλευρά καθώς επίσης θα πρέπει να αποφεύγονται 
στη µέση γραµµή του άνω χείλους ώστε να µην 
προκληθεί επιπέδωση του χείλους

•  Οι ενέσεις πρέπει να γίνονται επιφανειακά και να 
γίνεται µασάζ στην πλαϊνή περιοχή

•  Στην περιοχή του κάτω χείλους οι ενέσεις είναι πιο 
πιθανό να προκαλέσουν διαταραχές στην λειτουρ-

γία για αυτό το λόγο πρέπει ο θεράπων να είναι 
συντηρητικός αν αποφασίσει να τις εφαρµόσει σε 
αυτή την περιοχή

•  Καθώς η θεραπεία περιστοµατικά µπορεί να είναι 
επώδυνη ενδείκνυται η ελεύθερη χρήση πάγου για 
αναισθησία

A

B

Εικόνα 9. Crow’s Feet. A) Σωστή φορά της σύριγγας µε 
κατεύθυνση µακριά από το εσωτερικό του οφθαλµικού 
κόγχου. B) λάθος φορά της σύριγγας.

Ε ι κ ό ν α  1 0 . 
Ρυτίδες «καπνι-
στού».

Εικόνα 11. Δι-
όρθωση ρυτίδων 
καπνιστού A) 
πριν, B) µετά.

A

B
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

•  Το µασάζ στην περιοχή που εφαρµόστηκαν οι ενέσεις 
µπορεί να γίνει µόνο ήπια από τον γιατρό κατά την 
εξέταση. Γενικότερα δεν συνιστάται

•  Η σύσπαση του µυ στον οποίον έγιναν οι ενέσεις για 
1.5-2 ώρες αυξάνει την πρόσληψη της τοξίνης

•  Ο περιορισµός της δραστηριότητας και η αποφυγή 
του λυγίσµατος πιστεύαµε πως ήταν απαραίτητα 
προκειµένου να αποφύγουµε ανεπιθύµητη διάχυση 
της τοξίνης. Ωστόσο δεν υπάρχουν ελεγχόµενες 
µελέτες που να αποδεικνύουν κάτι τέτοιο εποµένως 
δεν συστήνονται πλέον.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η αλλαντοτοξίνη τύπου Α χρησιµοποιείται σήµε-
ρα στην πλειονότητα των επεµβάσεων αισθητικής 
παρέχοντας πολύ καλό αποτέλεσµα µε ελάχιστα 
επεµβατικό τρόπο. Ο ιατρός γνωρίζοντας καλά τις 
ενδείξεις και αντενδείξεις της µεθόδου και µετά από 
σωστή επικοινωνία µε τον ασθενή είναι σε θέση να 
προσφέρει άριστο αποτέλεσµα. Εποµένως τα αποτε-
λέσµατα των θεραπειών µε ΒΤ τύπου Α είναι ιδανικά 
όταν η συνεργασία µεταξύ γιατρού και ασθενή χτίζεται 
µε εµπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση.

SUMMARY

Botulinum toxin-A is today the most popular 
treatment of the cosmetic procedures worldwide. 
BT is used for the elimination of glabellar frown 
lines, forehead lines, lateral orbital wrinkles and 
perioral rhytides. Most of the patients treated with 
this method are satisfied. There are several variables 
influencing the outcome of BT treatment. However, 
the most basic variable remains the good consultation 
and cooperation between patient and doctor.

Key words: botulinum toxin-A, face wrinkles, cosmetic 
procedures.
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