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ÖZET
Mimik kaslarının kasılması sonucu yüzümüzde hiperkinetik
çizgiler olarak adlandırılan kırışıklıklar ortaya çıkar. Bu
çizgiler çeşitli yöntem lerle giderilm eye çalışılmaktadır.
Çalışmamızda, hiperkinetik yüz çizgilerinin hotulinum A
toksin enjeksiyon u ile yok edilip edilemeyeceği araştırılmıştır.
Yaşları 2 7 ile 68 arasında değişen dokuz bayan ve bir erkek
hastanın (ortalama yaş: 43) korrugator veproserus kaslarına
EMG kontrolü altında, monopolar teflon kaplı EMG iğnesi
içerisinden altı ayrı noktaya 2 U / O.lcc Botulinum toksin A
verildi. Paralitik etki 1 ile 72 saat arasında değişen sürelerde
başladı ve 8-12 hafta devam etti. Herhangi bir komplikasyon
görülmedi.
B o tulinum A toksininin h iperkinetik y ü z çizgilerinin
Önlenmesinde, geçici m im ik kası paralizisi oluşturarak
başarıyla kullan ıla b ilecek b ir ajan olduğu sonucuna
varılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Botulinum toksini, hiperkinetik yü z
çizgileri

GİRİŞ
Mimik kaslarının kasılması sonucu, yüzümüzde
oluşan kırışıklıklara hiperkinetik fasiyal çizgiler adı
verilmektedir. Genç yaşlarda, kas aktivasyonunun sona
ermesi ile birlikte cilt tekrar eski görünümüne kavuşur.
İlerleyen yaşa bağlı olarak ekstrasellüler matrikste oluşan
değişiklikler sonucu ise çizgiler kalıcı hale gelirler1,2. Bu
etkileriyle söz konusu olan mimik kasların başhcaları
musculus corrugator supercilii, musculus frontalis, musculus orbicularis oculi ve musculus orbicularis oris’dir3.
Yüz germe, alın germe, endoskopik alm cerrahisi,
derm abrazyon, kim yasal peeling, laser peeling,
liposuction, yağ enjeksiyonu, kollajen enjeksiyonu,
kırışıklıkların direkt eksızyonu gibi çok sayıda yöntem
ve ameliyat bu kasların sebep olduğu hiperkinetik
çizgilerin ortadan kaldırılmasına yöneliktir4'8.
Botulinum toksininin tedavi amacıyla ilk kullanımı

S UMMAK Y
The itse o f botulinum toxin in the prevention offacial
hyperkinetic lines.
Facial hyperkinetic lines areform ed as a result o f contracting mimle museles. There are various methods aiming toprevent these wrinkles. In this study, we examined the effects o f
botulinum toxin to prevent theformation o f hyperkinetic lines.
Weperformed the toxin injection under EMG control to cor
rugator and procerus museles o f nine female and a male patient with an avarage age o f 43 and a range o f2 7 to 68. We
used a monopolar teflon coated EMG needle and injecled 6
dijferentpoints with 2 U/O.î cc botulinum toxin A. Paralytic
effect began in 1 to 72 hours and lastedfar 8 to 12 weeks. We
did not observe any side effects.
We concluded that botulinum toxin A may be successfully used
in preventing the hyperkinetic lines fa r limited time periods.
Key Words: Botulinum toxin, hyperkinetic facial lines

strabism usu giderm e am acına yönelik olarak
ekstraoküler kaslara enjekte edilmesiyle başlamıştır 9.
Daha sonra yöntem blefarospazm 10, to rtik o llis11,
hemifasial spazm 12 gibi çeşitli klinik tablolarda da
başanyla uygulanmıştır. Clostridİum botulinum, serolojik
olarak sekiz farklı tipte toksin üretir. Etkisi nöro müşkül er
kavşakta asetilkolinİn veziküllerden saliminim inhibe
ederek kasta geçici paraiizi oluşturmasıdır l3' 15. Bir
İnternasyonel Ünite (İÜ) farelerde % 50 ölüm sağlayan
dozdur (LD50). Pratik olarak bilinmemekle birlikte
teorik LD 50 değeri insanlar için yaklaşık olarak 2730
İÜ olarak hesaplanmıştır. Yüz mimik kaslarına toksin
enjeksiyonu uygulamalarının 20-30 İÜ düzeyinde olduğu
göz önüne alındığında, toksisite açısından güvenilirliği
açıktır.
Bu çalışmamızda, korrugator ve proserus kaslarına
botulinum toksin uygulamasının klinik etkinliğinin ve
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Şekil 1a : EMG kontrolü altında teflon kaplı monopoiar iğne
yardım ıyla enjeksiyon yerinin belirlenm esi b: Toksin
enjeksiyonunun yapıldığı altı noktanın lokalizasyonu

Şekil 2a : 68 yaşında bayan hastada korrugator ve proserus
kaslarının istemli maksimum kasılması ile ortaya çıkan
hiperkinetik yüz çizgileri b: Toksin enjeksiyonu sonrası ortaya
çıkan tam paralılık etki

etki süresinin araştırılması amaçlanmıştır,

SONUÇ
Paralitik etki, en erken 1 en geç 72 saatte görüldü.
Hastalar 7. günlerinde uygulama sonrası fotoğrafları
çekilm ek üzere kontrole çağrıldılar. K ontrole
geldiklerinde, tüm hastalarda korrugator ve proserus
kasların total paralizisi mevcuttu. Uygulama sonrası
çekilen fotoğraflar, enjeksiyon öncesi fotoğraflar ile
karşılaştırıldı, Hiperkinetik çizgilerde anlamlı azalma
tesbit edildi (Şekil 2a,b-3 a,b). Bir hastada fotoğrafa ek
olarak uygulama sonrasında da EMG yapıldı. İşlem
öncesi kayıtlarla karşılaştırıldığında, belirgin kasılma
piklerinin oluşmadığı ve düzensiz, düşük amplitütlü
dalgaların oluştuğu gözlendi. Uygulama sırasında ve
sonrası dönemde, hastaların hiçbirinde komplikasyon
oluşmadı. 8-12 hafta süresinde kas inervasyonunun tekrar
sağlanmaya başladığı ve kas fonksiyonlarının 12 hafta
sonrasında bütün hastalarda tamamen normale döndüğü
gözlendi.

MATERYAL ve METOD
Yaşlan 27 ile 68 arasında (ortalamayaş; 43) değişen
dokuz bayan ve bir erkek olmak üzere toplam 10 hasta
çalışmaya dahil edildi.
Herhangi bir dahili sorunu bulunmayan hastalara,
her vialde 100 İÜ liyofilize saf botulinum toksin A, 0.5
mg human albüm in, 0.9 mg NaCl 'den oluşan preparat
(Botox; A llergan, W esport, Co. M ayo, Ireland)
kullanıldı. Flakon 5 cc serum fizyolojik ile sulandırılarak
0.1 cc’de 2 İ.Ü. toksin içeren sıvı preperat elde edildi.
Bütün hastaların, kaşlarını çatmalan ve daha sonra da
serbest bırakmaları istenerek standart uygulama öncesi
fotoğraflan çekildi. Daha sonra hastalar EMG odasına
alındılar, burada korrugator ve proserus kasların işlem
öncesi EMG kayıtları alındı. İçi boş teflon kaplı
monopoiar EMG iğnesinden, her iki tarafta kasın medial, lateral ve orta 1/3 lük kısımlarına, korrugator ve
proserus kasların içine gelecek şekilde 0. Fer mİ. Botox
enjekte edildi. Böylece, her hastaya toplam 12 İ.Ü.
Botox kullanıldı (Şekil 1 a, b).

TARTIŞMA
Yüzdeki hiperkinetik çizgiler, mimik kasların
hareketleri sonucu o lu şm ak tad ır1. Bu kasların
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kolay ve yan etkileri azdır, B otulinum toksini
kullanımında karşımıza çıkan sorun, etkisinin kalıcı
olmaması ve işlemin tekrarının gerekli olmasıdır. Bu
özelliği ile hiperkinetik çizgilerin kalıcı tedavisinde
k ullanım ını kısıtlıdır. K ozm etik cerrahinin bir
komplikasyonu olarak ortaya çıkabilecek geçici mimik
kası paralizilerinde, patoloji düzelinceye kadar geçen
süre içinde, sağlam taraf kaslara uygulanarak bu ajan
yüzde oluşacak asimetrileri önlemede anlamlı klinik
yarar sağlayabilir.
Sonuç olarak, botulismus toksini yüz kaslarının
paralizisini sağlayarak fasial hiperkinetik çizgilerde
kullanılabilecek güvenli ancak kısa süreli bir alternatif
tedavi yöntemidir.
Dr Ayçan KAYIKÇIOĞLU
38 Sokak 4 - 4
06500 Bahçelievler
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Şekil 3a : 27 yaşında erkek hastada toksin uygulanmadan
önceki istemli kas kasılması b: Toksin enjeksiyonu sonrası
hastada oluşan tam kas paralizisi

fonksiyonlarının kaybolması hiperkinetik çizgilerde de
azalmayla sonuçlanır, bu etki fasiyal sinir paralizilerinde
oluşan klinik tabloda açıkça gözlenebilmektedir.
Bu çalışmada, benzer etki oluşturmak için botulınmn A toksininin kozmetik amaçlı kullanımı, etkinliği,
bunun derecesi, süresi ve yan etkileri değerlendirilmiştir.
Hastaların hepsinde hiperkinetik çizgilerde azalma
anlam lı
olm uştur.
Yan
etki
açısından
değerlendirildiğinde, toksinin direkt olarak sinire enjekte
edildiği durumlarda bile kalıcı sinir hasarı oluşmadığı
bildirilmektedir !6, Başka serilerde, baş ağrısı, ödem,
ekim oz, üst gözkapağm da ptoz gibi geçici
kom plikasyonlar görülm esine rağm en17’1* bizim
serimizde herhangi bir yan etki ile karşılaşılmamıştır.
Literatürde şu ana kadar rastlanılmadığı bildirilmekle
birlikte, anafilaktİk bir reaksiyona karşı gerekli
önlemlerin alınması gerektiğine inanıyoruz. Botulinum
toksini yanısıra, preperatm içeriğinde barındırdığı
albuminin de böyle bir allerjik reaksiyonu başlatabileceği
unutulmamalıdır.
Y öntem i, yüzdeki hiperkinetik çizgiler için
uygulanan diğer girişimler ile karşılaştırdığımızda, alın
germe ve yüz germe gibi operasyonlara oranla uygulama
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