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ÖZET
Botıılimım toksini, son 20 yıldır yüz bölgesi kırışıklıklarının
tedavisinde kozmetik amaçlı olarak kailanılmaktadır. Toksinin
özelliklerinin ve uygulama yöntemlerinin bilinmesi, kozmetik
sonucu etkileyen en önemlifaktördür. Bu nedenle çalışmamızda,
botulinıım toksini hakkında literatürü gözden geçirmek ve
klin ik uygu lam a te crübelerim iz i s un mak amaçlanın ıştır.
Botulinıım nörotoksini presinaptik nöromıtskiiler bileşkede
aseftl kolin serbestlenmesini önleyerek iskelet kasında gevşek
paralizi oluşturur. Toksininin etkisi doz bağımlı ve geri
dönüşümlüdür. Kırışıklıklar, temel olarak cilt yaşlanması,
solar etkiler ve mimik kaslarının etkisi ile oluşur ve botulinum
toksini uygulaması ile dinamik kırışıklıkların görünümü
silikleşir. Toksin, daha iyi kozmetik sonuç elde etmek için
estetik cerrahi operasyonlar ile birlikte de kullanılabilir.
Kozmetik uygulamalarda gelişen komplikasyonlar, uygulama
tekniğine bağlı ortaya çıkar ve etki gibi geri dönüşümlüdür.
Biz hastalarımızda botulinum toksini uygulaması ile üst yüz
bölgesi kırışıklıklarında tatmin edici sonuçlar elde edildiğini
gördük, fa k a t deneyimlerimiz sonucunda özellikle alt yüz
bölgesinde toksin tedavisi yerine diğer yöntemlerin (dolgu
materyalleri, lazer gibi) kullanımını tavsiye etmekteyiz.
A nahtar Kelimeler: botulinum toksin A, kırışıklık, botox

GİRİŞ
Botulinum toksini ilk olarak 1897 yılında, Clostridiıım
botulinum bakterisinden elde edilm iştir 1,2 . Terapotik
kullananı ise 1970'de strabismus tedavisi ile başlar3 . 1992
yılında Camıthers ve arkadaşlarının4 blefarospazm tedavisi
am acı ile b otulinum toksin A uygulanan hastalarda
periorbital kırışıklıkların kaybolduğunu bildirm esinin
artlından, toksin hızla kozmetik amaçlı olarak kullanılmaya
başlanmıştır 1 .
Toksinin Özelliklerinin ve uygulama yöntemlerinin
bilinmesi kozmetik sonucu etkileyen en önemli faktördür.
Bu nedenle bu çalışm ada, botulinum toksini hakkında
lite ra tü rü g ö zd e n g e ç irm e k ve k lin ik u y g u la m a
tecrübelerimizi sunmak amaçlanmıştır.
Geliş Tarihi: 10.05.2005
Kabul Tarihi: 20.09.2005

SU M M ARY
Botulinum toxin is usedfor treatment o f the face wr'ınkles
since tıventy years. The most important fa cto r affeeting
cosmetic resul is w as considered o f application technigııes
and characteristic o f the toxin. Therefore, we have purposed
to review the. literatüre and to offer our experience in this
study.
Botulinum toxin madejlaskparalysis in muscles bypreveni'mg
the release o f acetyicholine from presynaptic neııron at the
neuromuscular junetion, The effeci o f toxin is reversible and
dosage addict. The wrinlde is form ed catısed by skin aging,
solar effeci and the mimic muscles. The dynamic wri.nkles are
disappeared wilh botulinıım toxin injection. The toxin can he
ıısed combined \viih surgical operaüons for the better cosmetic
results. The complications developing dııring cosmetic
application are appearance because o f ihe fa u lt technic/ue
and it is reversible such. as its effeci.
We have achieved satisfactoıy results in the ııpper face area
vvrinkles with application botulinum toxin but have
recommended to usage other methods inslead o f botulinum
toxin treatment in the inner face area in conseguence o f our
experience.
K ey W orâs: b o tu lin u m to xin A, w r in k le , b o to x

B O T U L İN U M T O K S İN İN İN Ö Z E L L İK L E R İ
Botulinum nörotoksini presinaptik nörom usküler
bileşkede asetil kolin serbestlenmesini önleyerek iskelet
kasında gevşek paralizi oluşturur 1,3 . Toksinin A, B, C 5,
C2, D, E, F ve G olarak bilinen 8 farklı serotipi vardır2’' 50.
Yalnızca botulinum toksin A (BTX-A) vc botulinum toksin
B (BTX-B)'nin ticari formları mevcuttur 1 ancak Tip F'in
de klinik kullanımı için çalışmalar devam eünektedir. Tüm
serotiplcrin toksin boyutu, aktivasyon düzeyi, hücre içine
girişi, reseptör ve alıcı bölgeleri, kas zayıflatıcı etkisi ve
antijenik yapıları farklıdır 50 .
Aselil kolinin sinaptik aralığa ckzositoznnda üç protein
rol oynar. İlk ikisi sinir hücresinin membranında bulunan
SNAP-25 (syııaptosomc ilişkili protein) ve sm taksın'd ir 1,1'.
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Ü çüncüsü ise asetil k o lin vezik ü lü n d c b u lu n an ve
synaptobrevin olarak b ilin en VAMP (vezikiil ilişkili
protein)'dir 1,5, Toksin serotipleri içerdikleri çinlco bağımlı
metalloproteaz enzimine bağlı olarak değişik proteinlere
bağlanır 1 . Tip A. C-j ve E, SNAP-25'e bağlanırken3 , Tip
C2 sintaksinı. Tip B, D, F ve G ise VAMP'yi hedef alır 1,5_
Sonuçta tüm toksinler hed ef proteinlerini parçalayarak
asetil kolinin sinaptik aralığa çıkışını engellerler 1 .
Sinir sisteminde asetil kolinin kullanıldığı iki reseptör
sistemi bulunur. Biri kas ve nöral ganglialarda bulunan
nikotinik reseptörler, diğeri ise salgı bezleri, kalp kası ve
düz kasta bulunan m uskarinik reseptörlerdir. Toksinin
nikotinik reseptör inbibisyonu ile kas paralizisi etkisi,
muskarinik reseptör inhibisyonu ile de otonomik etkileri
ortaya çıkar 3 . Terapotik kullanım da istenen etkilerden
m uskarinik reseptörler, istenm eyen yan etkilerden ise
otonom ik reseptörler sorum ludur 3 . Toksin kaıı-bcyin
bariyerini geçem ediği için santral sinir sistem ine etkisi
y o k tu r9 .
Botulİnum toksininin etkisi doz bağım lı ve geri
dönüşüm lüdür 1,9 . İnhibisyonun ardından yeni sinir
term inalleri oluşur ve uygulamanın 28. gününde bu yeni
terminalden nöral iletim sağlanmaya başlar3İU. Bu dönemde
kas-sinir ilişkisi yalnızca bu yeni term inal ile sınırlıdır.
Daha sonra (yaklaşık 90. günde) jnalctivc edilen protein
orijinal sinir term inalinde yeniden scntezlenm eyc başlar
ve nöral iletim geri döner 3 . Klinikte de bu süreden sonra
b o tu lin u m to k s in i e tk is in i k a y b e tm e y e b a ş la r.
BTX-A’nm (Botox®-Allergan, Inc., Irvinc, Califomia
ve Dysport®-Ipsen Limited, Maidenhead, Berkshire, UK)
ve BTX-B’nin (Neurobloc®-Elan Phaıma Ceutieals, South
San Francisco, Califomia) ticari formları farklı etki güçlerine
sahiptir. Kabul gören fikre göre 1 ünite Botox®, yaklaşık
3-4 ünite D ysporl© 'a ve 50-100 Ü nite N eurobloc© 'a
eşittir11112 . İnsanlar' İçin BTX-A'nm letal dozu tam olarak
bilinm em ekle beraber 2800-3500 Ü B otox® olduğu
düşünülm ektedir !,s . BTX-B için ise letal dozun 144000
Ü olduğu tahm in edilm ektedir 13 . Tip A ile F yüksek
düzeyde ve birbirlerine yakın güvenlik sınırında iken, Tip
B otonomik reseptörlere daha fazla af ünite- gösterdiği için
bunlardan 3 kat daha az güvenlidir 7 .
BTX-A'nm toz formu buzdolabında saklandığında 4
yıl süreyle stabİl kalabilmektedir 3 . Uygulama için seuım
fizyolojik ile karıştırıldıktan sonra İse klinik etkinliği 412 saatte hızla kaybolur 1,14 . BTX -B ise sıvı form da
kullanıma sunulur ve oda ısısında 9 ay, buzdolabında 36
ay etkinliğini korur 1,5,13 .
Etki süresi en fazla olan toksin BTX -A'dır ve bunu
Tip B ve F takip eder 1,15 . Kabul edilen görüşe göre Tip
A toksinin etkisi klinik kullanımda 3-6 ay sürer, ancak ter
ve tükriik b e z le rin d e k i etk i süresi 20 aya k ad ar
uzayabilmektedir 1 .
Botulinum toksini nötralizan antikor oluşum unu
indükleyen bir polipeptiddir 1,6. Greeııe ve arkadaşları 1,6
anti-BTX-A antikor gelişim inin yüksek dozlu ve kısa
aralıklı tedavi İle ilişkili olduğunu göstermiştir. Antikor
geliştiğinde İse çapraz antikor gelişimi olmadığı için Tip
A toksin yerine Tip B kullanılabilir 1 .
Toksine ve hum an albüm ine karşı allerji durum u

bilinen hastalarda, nöromusküler bileşke hastalıklarında
(Myastenia Gravis, Eaton Lambert, multipl skleroz gibi),
gebe ve emzirenlerde tedavi kontrendikedir 1,2,6. Toksinin
insanlarda bildirilen teratojcnİk etkisi olmamasına rağmen
h ay v a n ç a lış m a la rın d a feta l a ğ ırlığ ı a z a lttığ ı ve
ossifikasyonıı geciktirdiği bulunmuştur 1 .
Anı itı o glikozi dİ er. sildosporin, D-pcnisilamin, süksinil
kolin, kinidin, magnezyum sülfat ve linkozaminler asetil
kolin salınmamı azalttığı için toksinin etkisini arttırırken,
am inokinolonlar hücre içine girişi engelleyerek etkiyi
azaltırlar L2,,J.

BOTULİNUM TOKSİN A'NIN KOZMETİK
KULLANIMI
Kırışıklıklar temel olarak, cilt yaşlanması (deri kalınlık,
elastikiyet ve yağ kaybı), solar etkiler ve mimik kaslarının
etkisi ile oluşur 3,16 . Hareket sırasında ortaya çıkan vc
istirah at sırasında fark edilm eyen çizgilere dinam ik
kırışıklıklar, istirahatte de belirgin olan çizgilere statik
kırışıklıklar denilir 1,14,1/,ıs (F otoğrafı). Statik kırışıklıklar
çevresel faktörler, genetik ve deri tipi ile ilişkili iken,
dinamik kırışıklıklar yüz kaslarının tekrarlayan hareketleri
ile oluşur 1,19 . BTX-A tedavisi kas hip er fonksiyonunu
ortadan kaldırarak, dinamik kırışıklıkları gideren tatminkar,
güvenli ve m inim al invaziv bir yöntem dir l,9,13,2U’21 .
İyi bir kozmetik sonuç için yeterli anatom i bilgisine
sahip olm ak gerekir. K ozm etik uygulam alarda gelişen
komplikasyonlar genellikle uygulama tekniğine bağlı ortaya
çıkmaktadır ve geri dönüşümlüdür.

Fotoğraf 1: A ve B dinamik kırışıklıklar, C ve D statik kırışıklıklar.

Fotoğraf 2: Enjeksiyon bölgesinde hiperemi ve ödem gelişimi.
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Ö zellik le iist yüz b ölgesine girişini plan lan an
hastalarda, kompanse göz kapağı ve kaş pitozu araştın İmalı
ve toksin uygulaması ile pitozıın aşikar hale gelebileceği
konusunda dikkatli olunmalıdır. Ayrıca stabil kırışıklıkların,
özellikle de derin olanların tedavisinde BTX-A yetersiz
kalabilir ve ek girişimlere (dolgu materyalleri gibi) ihtiyaç
duyulabilir.
Yüz bölgesinde toksinin, cııjekte edildiği bölgenin
2.5-3 cm etrafına yayıldığı bilinm ektedir 6 . K ozm etik
uygulam alarda toksin m ıgrasyonunu engellem ek için,
düşük volüm ve yüksek konsantrasyonla solüsyonlar
kullanılır. Kozmetik uygulamalarda biz genellikle 100 Ü
B otox® flakonuııun, 2.5 mİ serum fiz y o lo jik ile
sulandırılması sonucunda elde edilen 40 Ü/mlIik solüsyonu
tercih etmekteyiz.
Enjeksiyon ağrısını engellemek için hastalara buz
veya topikal anestezik uygulam ası yapılabilir. Buz
u y g u lam asın ı, vazokoııstrüksiyon etkisi ile ckiınoz
gelişimini de azalttığı için tavsiye etmekteyiz. Enjeksiyon
tüberkülin enjektörü ile yapıldığında, uygulam a daha
kontrollü ve daha ağrısız olur. Bazı hastalarda enjeksiyon
b ölgesinde geçici hiperem i ve ödem ortaya çıkabilir
(Fotoğraf 2). Hastaların enjeksiyondan sonra müdahale
alanına masaj yapm aları, toksinin m igrasyonuna sebep
olabilir 11 . Migrasy onu önlemek için biz, uygulama soması
1 saat kadar baş elevasyonu öneriyoruz.

Üst Yüz Bölgesi Uygulamaları
Alın ve gl ab eli ar kırışıklıklar
Alın bölgesindeki çizgiler için tedavi hedefi firontal
kastır. Frontal kas, kaşları eleve eder ve kontraksiyonu ile
deride transvers yönde çizgiler oluşturur 12 (Fotoğraf 3).
Frontal kası gevşetmek için alın bölgesine total doz 15-20
Ü olacak şekilde 1 cm aralıklarla simetrik noktalara 2.5 Ü
Bolox® (veya toplam 40-50 Ü Dyspoıt® ) enjeksiyonu
y ap ılır (F o to ğ raf 4) 22 . Kaş pitozunu önlem ek için
enjeksiyon kaşın 1.5-2 cm üzerinden yapılmalı ve lateral
limbus hizasının latcralinc geçilmemelidir22. Ancak lateral
frontal kas aktivitesi fazla olan hastalarda kaş lateralleri
fazla eîeve olabilmektedir.
G labella kırışıklarından sorumlu iki tane kas yapısı
bulunur. Proscrus kası kaşların medial kenarım aşağı doğru
çeker ve glabellada transvers çizgiler oluşturur l4,22.
Korrugator süpersili kası ise kaş mediyalini aşağı ve içe
doğru çekerken bu bölgede vertika.1 çizgiler oluşturur 14,22
(Fotoğraf 5). Tedavide 5 noktaya 4'er ünite, toplamda ise
20 Ü Botox® (veya 80-100 Ü D yspoıt® ) enjeksiyonu
yapılır (F otoğraf 4). Proscrus ve korrugator kaslarının

Fotoğraf 3: A alın bölgesi kırışıklıkları, B tedavi sonrası görünüm.
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Fotoğraf 4: BTX-A'nın yüz bölgesindeki enjeksiyon noktaları
a-Fronta! bölge kırışıklıkları için enjeksiyon noktalan
b-Glabella kırışıklıkları için enjeksiyon noktaları
c-Kaz ayağı kırışıklıkları için enjeksiyon noktaları
d-Kaş lateraiini kaldırmak için enjeksiyon noktaları
e-Alt göz kapağı kırışıklıkları için enjeksiyon noktaları
f-Bunny çizgileri için enjeksiyon noktaları
g-Vertikal üst dudak kırışıklıkları için enjeksiyon noktalan
h-Marionette çizgileri için enjeksiyon noktaları
ı-Mental böige enjeksiyon noktası

fonksiyonu kaşı aşağı çekm ek olduğu için, B otox®
u y g u lam asın d an sonra m ed ial k en a rlar elev e olur.
Enjeksiyon kaşın tam üzerine veya daha inferiora yapılırsa
toksinin orbitaya migrasy onu ile levator palpebrale kasının
paralizisi ve pitoz ortaya çıkabilir 6 . Pitoz gelişim inin
engellenmesinde, enjeksiyon sırasında parmak ile basla
yaparak bölgenin izole edilmesi ve yüksek dozlu-düşük
volümlü solüsyon kullanımı yararlı olmaktadır. Genellikle
toksinin etkisinin azalm ası ile 1-2 ay içinde p ito zd a
k e n d iliğ in d e n d ü z e lm e k a y d e d ilir. H a s ta la rd a
memnuniyetsizlik çok fazla ise topikal a2 adreneıjik ajanlar
kullanılabilir fakat bu ajanların etkisi genellikle kozmetik
olarak anlamlı değildir.

Lateral periorbital kırışıklıklar
Kaz ayağı kırışıklıkları (C-.row's fcet), gülme sırasında
lateral kantustaıı ışınsal tarzda dağılan çizgilerdir 16,22 ve
orbikülaris oküli kasının etkisi ile oluşur (Fotoğraf 6).
Orbikülaris oküli sirküler bir kastır ve kontraksiyonu gözü
güçlü şekilde kapatır 14.
Kaz ayağı çizgilerinin BTX-A ile tedavisinde öncelikli
bedel, orbikülaris oküli kasının orbital parçasının lateral
kenarım denerve etmektir i2 . Enjeksiyon, lateral rektus
kasma difüzyonıı engellemek için, lateral orbital kenarın
1 cm lateraline ışınsal tarzda yapıla: 3-4 kırışıktık bölgesine,
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5-10 ünite arasında değişen dozlarda ve 5-10 mm aralıklarla
uygulam a yapılm alıdır (Fotoğraf 4). Enjeksiyon soması
kaş laterallcrinde elevasyoıı görülür. E kim oz oluşm a
ihtim ali bu bölgede diğer bölgelere göre daha fazladır.
Enjeksiyonun fazla superiora yapılması sonucunda üst göz
k apağı pitozu, fazla in ferio ra yapılm ası sonucunda
zigom atik kas paralizisi ile dudak asimetrisi gelişebilir.
Orbikülcr kasın aşın paralizisi ile de göz kapamada zayıflık
gelişebilirb .
Alt göz kapağı ve inffaorbital bölge kırışıklıklarında
preseptal orbikiilaris olcüli kasma iki noktada 1-2 Ü Botox®
uygulaması yapılır (Fotoğraf 4 ) 22 . Fazla enjeksiyon bu
bölgede ektropion, göz kapam a zay ıflığ ı, kuru göz
sendromu, lateral rektus kası paralizisi ve infraorbital yağ
dokusunun p sö doherniasyonu ile so n u çlan ab ilir 2,2j
(F o to ğ raf 7). A lt göz kapağı uygulam ası yaptığım ız
hastaların bir bölümünde ektropion ve göz altı torbalanma
oıtaya çıktığı için, bu bölge enjeksiyonlarının dikkatli
yapılmasını tavsiye etmekteyiz..

Kaş Kontürü Değişimi
Kaş pozisyonu ve kontürü, elevatör ve depresör etkiler
ile belirlenir. Kaş elevatörü sadece frontal k a s tır24. Kaş
depresörleri ise orbikülaris olcüli. kom ıgator süpersili ve
proserus kaslarıdır 1424 . BTX -A ’nm kaş dcpresörlcrine
selektif enjeksiyonu kaşın 2-3 mm yükselmesini sa ğ lar2.
D aha fazla elevasyoıı için cerrahi yöntem ler tercih
edilmelidir. Lateral orbikülaris olcüli kasına 8-10 Ünite
Botox© uygulaması kaş lateralinin elevasyonu için yeterlidir
(Fotoğraf 4). Kaş medial elevasyonu içinse proserus ve
korrugator kaslarına, glabcllar kırışıklık tedavisine benzer
şe k lid e u y g u la m a y a p ılır. F ro n tal k asın s e le k tif
denervasyonn ise kaş düşüklüğü ile sonuçlanır ve asimetri
durumlarında uygulanabilir. Göz kapağı pitozunu önlemek
için toksin, orbital kenarı altına enjekte edilmemelidir.

Orta Yüz Bölgesi Uygulamaları
N azal y ay v an laşm a (fla rin g ), n azal k asın alar
parçasının hiperaktivitesine bağlı olarak, burun kanadının
tekrarlayan dilatasyonudur25 ve yaklaşık 2-5 Ü Botox®'un
her iki alar bölgeye enjeksiyonu ile tedavi edilebilir
"Bumıy" çizgileri, transvers nazal kasnı koııtraksiyonu
ile burun raddesinde oluşur 223 . Orbital bölgeye yapılan
BTX-A enjeksiyonlarından sonra da bu çizgiler belirgin
hale gelebilir ve "Botox işareti" olarak isim lendirilir.
Burunun her İki yanına 2 Ü Botox® verilerek tedavi edilir
(Fotoğraf 4). Enjeksiyon fazla inferiora yapılırsa levator
labii superior aiaque nasi vc levator aııgulu oris kaslarının
paralizisi ile dudakta pitoz vc asimetrik gülüş gelişebilir.
Zıt olarak yüksek yapılan enjeksiyonlar da, medial rektus
k a sı p a r a liz i s i ve d ip lo p i ile s o n u ç la n a b ilir .
BTX -A'm n nazolabial oluk üzerine olan etkinliği
tartışmalıdır. Ö zellikle derin kırışıklıkların tedavisinde
hem toksinin etkisi azdır, hem de bu bölgedeki kasların
tamamı etkilenerek kommissür asimetrisi vc dudak pitozu
gelişebilir6,2fi. EM G kontrolünde foldun üst 1/3 bölgesinde
levator labii superior alaque nasi kasm a selekti f Botox®
enjeksiyonu uygulam ası da istenen etki için yetersiz
kalabilir. Asimetri gelişimi fazla olduğundan, bu bölgenin
te d a v is i iç in d iğ e r au g ıııe n tasy o n y ö n te m le rin in
kullamlmasmı (dolgu maddeleri gibi) tavsiye etmekteyiz.

Fotoğraf 7: BTX-A tedavisi ardından gelişen infraorbital yağ doku
psödoherniasyonu.

Alt Yüz Bölgesi Uygulamaları

Fotoğraf 6: A ve B kaz ayağı kırışıklıkları, C ve D tedavi sonrası
görünüm.
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Klasik "marionette çizgileri" oral kommissürde bulunur
ve depressör anguli oris kasının hiperaklivitesi sonucu
oluşur 222. Kasın dcnervasyoııu ile zigomatikus majör ve
m inör kasları kom m issürü eleve edip ııötral pozisyona
getirir. Enjeksiyon kommissüricrin yaklaşık 1 cm lateral
ve inferioruna, 2-3 Ü B otox® olacak şekilde yapılır
(Fotoğraf 4). Daha mediyal enjeksiyonlar orbikülaris oris
kasının zayi İlığı ile sonuçlanarak, asimetrik veya yetersiz
ağız kapamaya sebep olabilir.
Vertikal üst dudak çizgileri sıklıkla "sigara çizgileri"
olarak bilinir vc orbikülaris oris kasının tekrarlayan
kontraksiyonlan sonucunda gelişir22. Kasın yetmezliğine
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neden olm am ak için sadece 3-4 alana 1-3 Ü Botox®
enjeksiyonu yapılm alıdır (Fotoğraf 4) 6 . A şın tedavi,
konuşma ve yeme fonksiyonlarında zayıflık ile sonuçlanır.
H a sta la rım ız d a ö ze llik le sıvı alım ı sıra sın d a oral
jn kompetana gelişim inin fazla olduğu görülmüştür. Bu
nedenle konvansiyonel metodlarm (lazer gibi) kullanımının
daha etkin olduğunu düşünmekteyiz,
Mental kasın hiperfonksiyonıı sonucunda merhumda
transvers kırışıklık oluşabilir ve 5-10 Ü Botox@ uygulaması
ile silik hale getirilebilir (F otoğraf 4) 22,2:1 . A şırı doz
uygulam ası yetersiz ağız kapama ile sonuçlanır. Çenede
portakal kabuğu görünümü (peau d'orange) ise yaşa bağlı
olarak subkutan dokunun incelm esi sonucu mental kas
hareketlerinin görünür hale gelmesidir ve Botox® tedavisi
çeneye yumuşak bir görünüm verir
.

Boyun bölgesi uygulamaları
Boyundaki horizontal bantlar yaşlanm a ile beraber
platism a kasının ayrılm ası ve tonus kaybı sonucunda
ol uşurken, vertikal bantlar genellikle kasın hiperkinetik
aktivitesine bağlı ortaya çıkar. BTX-A tedavisi ile bu
bölgede iyi kozm etik sonuçlar elde edilm ektedir2,118,22.
Enjeksiyon teknikleri değişm ekle beraber, bizim
kullandığım ız yöntem , bant uzunluğu boyunca 2.5 cm
aralık larla 3 alana altışar ü nite Botox® uygulam ası
şeklindedir (F otoğraf 8). Total doz 50-100 Ü Botox®
civarında olmalıdır. Transvers çizgiler için de aralıklı
d a ğ ıtılm ış Botox@ te d av isi y a p ıla b ilir 2:1 . D erin
enjeksiyonlar disfaji ve ses değişiklikleri ile sonuçlanabilir.

FotoğrafS: BTX-A'nın boyun bölgesindeki enjeksiyon noktaları.

TARTIŞMA
1989’da Amerika'da Food and D nıg Administration,
BTX-A’nm blefarospazm, strabismus ve hemifasial spazm
tedavisinde kullanım ım h ve 2002'dc glabellar bölgede
estetik amaçlı kullanımını onaylam ıştır2 . Türkiye'de ise
2001 yılnıda Botox®, 2002 yılında da Dysport® kullarımı
ruhsatı almıştır.
Etkinin lokalize olması nedeni ile toksinin eııjcktabl

formu, oral formdan daha güvenlidir u . Şimdiye kadar
literatürde terapotik amaçlı kullanım ile sadece bir ölüm
vakası bildirilm iştir. K ozm etik amaçlı kullanım da ise
yaşam ı tehdit eden, sİstem ik, allerjik veya ürtikcryal
komplikasyonlara rastlanm am ıştır27.
Üretici firma, toksinin kuru formunun serum fizyolojik
solüsyonu ile hazırlandıktan soma 4 saat içinde kullanımını
önermektedir. L o w e 28 ise, hazırlanmış toksinin 7. günde
etkisinin % 40-50'sini kaybettiğini belirtm iştir. A ncak
G arcia1,14,29 hazırlanan solüsyonun buzdolabında 30 gün
etk in liğ in i k o ru d u ğ u söylem iştir. B iz in a k tif ü rü n
k u llan ım ın ın antikor gelişim ini artırm ası nedeni ile,
hazırlanan toksini 24 saat içinde kullanmayı tercih ediyoruz.
Hayvan çalışmalarında tekrarlayan toksin uygulamaları
ile h e d e f k asta uzun dönem de atro fi vc sin irle rd e
dem iyelinizasyon geliştiği b ild irilm iştir 6,14 . K lin ik
uygulam ada da özellikle glabellar bölge kırışıklığı olan
hastalanınızda, her tedavi seansın m ardından kırışıklıkların
ilk ş e k lin e g ö re h a f if le d iğ i te s p it e d ilm iş tir .
Toksin özellikle üst yüz bölgesi uygulama!annda etkin
olm asına rağm en deneyim lerim iz alt yüz bölgesinde
uygulama sonuçlarının yetersiz kaldığım göstermektedir.
Bu bulgu başka çalışm alarda da tespit edilm iştir 30,31 .
BTX-A, daha iyi kozmetik sonuç için estetik cerrahi
operasyonlar ile birlikte de kullanılabilir. Dolgu materyali
uygulam alarından yaklaşık 1 ay önce y apılan BTX-A
tedavisi kas denervasyonu ile doku ekspansiyonunu azaltır
ve dolgu maddesinin nrigrasyonunu ve doku reddini önler14.
B azı çalışm acılara göre m ekanik etki en g ellen erek
in flam.ah.iar yanıt azaltıhr vc implant resorbsiyonu azalı rA
Y üz germ e operasyonu sırasın d a lateral p erio rb ital
kırışıklıkların tedavisi için toksin kullanılabilir242 . Statik
kırışıklıkların h edef alındığı lazer tedavisine ek olarak
kullanılan BTX-A, dinamik kırışıklıkları da engelleyerek
daha iyi sonuç elde edilmesini sağlar 14,22. Kaş kaldırma
operasyonunda cerrahi öncesi yapılan BTX-A uygulaması,
kaş depresörlerini zayıflatarak, periostcal fiksasyonun daha
kolay ve güçlü olm asını sağlar 14,22 . Ayrıca, laserasyon
bölgesindeki kaslara BTX-A uygulanarak, yara gerilim
gücü azaltılabilir ve m inim al gerilim ile oluşacak skarm
daha az olmasını sağlanabilir.
BTX-A insanlar için bilinen en güçlü nörotoksindir
ve bu nedenle alternatif b.i.r yöntem geliştirmek amacıyla
etkiyi taldit eden daha küçük sentetik polipeptidlerin
kullanım ı gündem e gelm iştir ’2 . Ancak bu pcptidlerin
hücre zarmdan geçişlerinin kısıtlı olması nedeni ile etkileri
vc kozm etik amaçlı kullanım ları günümüzde sınırlıdır.
BTX-A uygulamasından önce hastalar, ekimoz, alerji, kaş
d ü şüklüğü, asim etri, p itoz, p seudoherııiasyon, oral
in k o m p e ta n s ve y u tm a z o rlu ğ u gibi o lu şa b ile c e k
kom plikasyonlar konusunda bilgilendirilmelidir. Ayrıca
hastalara tedavinin geçici olduğu ve yeterli etkinin tek
uygulama ile sağlanamayabileceği anlatılarak, uygulamayı
yapacak olan hekim tarafından "sözel onay" ile yetinmek
yerine, kapsam lı şekilde hazırlanm ış yazılı bir "onanı
formu" hazırlanıp, hastaya imzalattırılma!ıdır. Bu şekilde
gelecekte ortaya çıkabilecek anlaşm azlıklarda hekimin
haklarını korumak mümkün olacaktır.
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BOTULİNUM TOKSİN A

SONUÇ
Botulinum toksin A'nın kozmetik kullanımı her geçen
gün daha popüler olmaktadır. Ancak başarılı sonuç elde
etm ek için hekim in uygulam a tekniğini çok iyi bilm esi
gerekir. A yrıca tüm k ırışık lık la rd a isten e n sonucu
verem eyeceği unutulm am alıdır. Biz botulinum toksin
u y g u la m a s ı ile ü st y ü z b ö lg e si k ır ış ık lığ ı olan
hastalarımızda, tatmin edici sonuçlar elde edildiğini gördük,
fakat deneyimlerimiz sonucunda özellikle alt yüz bölgesinde
toksin tedavisi yerine diğer yöntemlerin (dolgu materyalleri,
lazer gibi) kullanımım tavsiye etmekteyiz.
Op. Dr. Ahmet TERZÎOĞLU
38. Cad. No: 9/8
06530 Yüzü ncüyıl-ANKARA
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