
Już niewielka jej ilość prowadzi do śmierci 
po spożyciu zakażonej żywności na sku-
tek porażenia autonomicznego układu 
nerwowego. Odkryto, że toksyna ta trwa-
le łączy się z płytką nerwowo-mięśniową, 
przez co poraża przewodnictwo nerwo-
we. Proces ten jest odwracalny, przebiega 
natomiast stopniowo i bardzo powoli. 
Znanych jest 8 podtypów tej toksyny, 
oznaczonych kolejno literami alfabetu, 
przy czym w medycynie zastosowanie 
znalazł głównie podtyp A i B.

ZASTOSOWANIE
Toksyna botulinowa w odpowiednich, 
bardzo niewielkich dawkach może wy-
kazywać pozytywne, lecznicze działanie, 
które znalazło zastosowanie w medycy-
nie, głównie w neurologii, do leczenia 
chorób przebiegających z niewłaściwym, 
nadmiernym napięciem i skurczem mię-
śni. Wykorzystuje się ją m.in. w leczeniu 
zeza, połowiczym kurczu twarzy, powiek, 
szyi, w łagodzeniu migreny, nadmier-
nego napięcia mięśniowego u dzieci 
z porażeniem mózgowym, schorzeniach 
przebiegających z tikami nerwowymi,  
nadmiernej potliwości, w nadreaktyw-
nym pęcherzu, przy problemach z nie-

trzymaniem moczu czy szczękościsku 
(bruksizm). W celach leczniczych toksyna 
botulinowa  produkowana jest z wyizo-
lowanych szczepów bakterii, a następ-
nie oczyszczana. Dzięki temu zabiegi 
przeprowadzane przez lekarza przy jej 
użyciu, w odpowiednich dawkach są cał-
kowicie bezpieczne dla pacjenta. Wciąż 
prowadzone są także badania nad jeszcze 
szerszym wykorzystaniem tej toksyny.

Najbardziej rozpowszechnione jest za-
stosowanie toksyny botulinowej w me-
dycynie estetycznej w celu redukcji 
zmarszczek mimicznych. Powstają one 
na skutek systematycznie powtarzają-
cych się ruchów mięśni twarzy, które 
z czasem i na skutek starzenia się skó-
ry powodują powstawanie głębokich 
bruzd i zmarszczek. Toksyna botulinowa 
wstrzyknięta domięśniowo, powoduje 
jego porażenie, poprzez blokowanie 
przewodnictwa nerwowego. Mięsień 
przestaje się kurczyć, a skóra na jego po-
wierzchni wygładza się. W ten sposób 
koryguje się głównie poziome zmarszczki 
na czole, wokół oczu tzw. kurze łapki, lwią 
zmarszczkę, czyli pionową zmarszczkę 
między brwiami, zmarszczki wokół ust 

tzw. zmarszczki palacza, opadające kąciki 
ust, bruzdy marionetki czyli zmarszczki 
biegnące od kącików ust w kierunku żu-
chwy, czy poziome zmarszczki na szyi. 
Zabiegi te mogą być przeprowadzane 
z jednakową skutecznością u kobiet jak 
i u mężczyzn. Toksynę wprowadza się 
na oczyszczoną skórę za pomocą jed-
norazowej strzykawki z cienką igłą, aby 
podanie jej było maksymalnie precyzyj-
ne, a sama botulina działała w dokładnie 
określonym miejscu. Dlatego tak ważna 
jest doskonała znajomość anatomii twa-
rzy człowieka przez osobę wykonującą 
zabieg.  Efekty widoczne są już po około 
7 dniach i utrzymują się od 4 do 6 mie-
sięcy, wówczas zabieg należy powtórzyć 
w celu podtrzymania efektu. Przerwa 
między kolejnymi zabiegami nie powin-
na być krótsza niż 3 miesiące.  Należy 
pamiętać również o swoim własnym 
bezpieczeństwie i w związku z tym za-
biegi te wykonywać tylko i wyłącznie 
w gabinetach medycyny estetycznej 
u lekarza dermatologa lub lekarza me-
dycyny estetycznej.

Bardzo powszechne jest stosowanie 
zastrzyków z toksyną botu-

BOTOKS 
W MEDYCYNIE
Toksyna botulinowa wykorzystywana w zabiegach medycyny estetycznej zwana 
potocznie botoksem to jedna z najsilniejszych naturalnych trucizn działających na 
układ nerwowy. Wytwarzana jest przez Gram dodatnie bakterie, laseczki Clostri-
dium botulinum w warunkach beztlenowych, m.in. w glebie, ale także w źle prze-
chowywanej żywności, np. konserwach mięsnych, rybnych, jarzynowych, czy sple-
śniałej kiełbasie, skąd pochodzi inna nazwa tej toksyny – jad kiełbasiany. 
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linową w celu leczenia nadpotliwości. 
Aby wyznaczyć konkretny obszar, na 
którym występuje problem, wykonuje 
się na skórze test jodowo-skrobiowy (test 
Minora), który polega na posmarowaniu 
skóry jodyną, a następnie posypaniu jej 
skrobią (mąką ziemniaczaną). Przy tym 
teście miejsca o nadmiernej potliwości 
zabarwiają się na ciemniejszy kolor. Po 
podaniu w dany obszar odpowiedniej 
ilości toksyny botulinowej dochodzi do 
blokady działania nerwów, które sterują 
gruczołami potowymi. Efekty widoczne 
są już po kilku, kilkunastu dniach i utrzy-
mują się przez kilka miesięcy, a nawet 
do roku. Jest to na chwilę obecną naj-
lepsza metoda leczenia tej dolegliwości 
i obarczona najmniejszym ryzykiem dla 
pacjenta.

PRZECIWWSKAZANIA
Jak przy każdym zabiegu tak i w tym 
przypadku występują przeciwwskazania 
do jego wykonania. Są to głównie: ciąża 
i karmienie piersią, stany zapalne skóry,  
infekcje skóry, nadwrażliwość na botu-
linę, choroby nowotworowe, niektóre 
choroby autoimmunologiczne jak np. 
reumatoidalne zapalenie stawów, grypa, 
przeziębienie, zaburzenia krzepnięcia 
krwi, stosowanie 7 dni przed zabiegiem 
niektórych leków, w tym: antybiotyków, 
leków rozrzedzających krew, kwasu ace-
tylosalicylowego, leków rozkurczowych, 
leków przeciwbólowych, jak również 
spożywanie alkoholu na dobę przed 
zabiegiem. Czas samego ostrzykiwa-

nia zależy od obszaru poddawanego 
zabiegowi i trwa około 15 – 20 minut. 
Ból związany z podawaniem botuliny 
do mięśni jest niewielki ze względu na 
niewielką ilość samego preparatu. Jeśli 
jednak pacjent jest bardzo wrażliwy na 
ból, na godzinę przed zabiegiem można 
posmarować okolicę poddawaną za-
biegowi znieczulającym kremem. Cza-
sem również można wykonać iniekcje 
w znieczuleniu miejscowym.

Po zabiegu przez kilka godzin do kil-
ku dni mogą utrzymywać się drobne 
krwiaki w miejscu iniekcji, miejscowa 
bolesność, obrzęk i mrowienie, nad-

mierne zwiotczenie mięśni, np. opa-
danie powiek, kącików ust, asymetria 
w położeniu brwi, bóle głowy. Objawy 
te jednak szybko ustępują. Jedynie nad-
mierne zwiotczenie mięśni może się 
utrzymywać do kilku tygodni.

Po zabiegu pacjent przez trzy godziny 
nie powinien się kłaść, ani schylać, gdyż 
może to prowadzić do przemieszczania 
się botoksu. Przez kilka godzin po za-
biegu nie należy wykonywać żadnych 
zabiegów pielęgnacyjnych na okolicę 
twarzy, przez kilka dni nie powinno się 
korzystać z solarium ani sauny, a także 
spożywać alkoholu.

Toksyna botulinowa w odpowiednich, bardzo niewielkich dawkach może 
wykazywać pozytywne, lecznicze działanie, które znalazło zastosowanie 

w medycynie, głównie w neurologii, do leczenia chorób przebiegających 
z niewłaściwym, nadmiernym napięciem i skurczem mięśni. Wykorzystuje 

się ją m.in. w leczeniu zeza, połowiczym kurczu twarzy, powiek, szyi, 
w łagodzeniu migreny, nadmiernego napięcia mięśniowego u dzieci 

z porażeniem mózgowym, schorzeniach przebiegających z tikami 
nerwowymi,  nadmiernej potliwości, w nadreaktywnym pęcherzu, przy 

problemach z nietrzymaniem moczu czy szczękościsku (bruksizm). 

Według przeprowadzonych badań 2,3% dorosłych 
mieszkańców Polski wykonało jakikolwiek zabieg 

z wykorzystaniem kwasu hialuronowego lub 
toksyny botulinowej. Na dodatek aż 96% osób, 

korzystających z medycyny estetycznej jest 
zadowolonych z efektów zabiegów, a 88% 

myśli o poddaniu się kolejnym. Okazało się, że 
w przypadku 57% badanych zabieg wykonywali 

lekarze różnych specjalności, 21% osób było 
u kosmetologa, a 22% u kosmetyczki.

Źródło: www.rynekestetyczny.pl

URODA

38



Należy pamiętać, że botoks (toksyna 
botulinowa), to lek, więc powinien być 
podawany tylko i wyłącznie przez wy-
kwalifikowanego lekarza, który przepro-
wadzi zabieg przy użyciu właściwego 
sprzętu, w odpowiednich warunkach, 
a przede wszystkich w prawidłowy spo-
sób. Bardzo ważna jest bowiem dokład-

na znajomość anatomii twarzy. Mimo, iż 
znajdziemy gabinety kosmetyczne ofe-
rujące te same zabiegi w znacznie niż-
szych cenach, pamiętajmy o tym, że 
tylko lekarz może takie iniekcje wyko-
nać w bezpieczny i prawidłowy sposób. 
Panuje również przekonanie, że zabie-
gi z wykorzystaniem botoksu zawsze 

kończą się tak samo – efektem maski, 
która nie wyraża emocji, uczuć, co jest 
nieprawdą. To zabiegi wykonywane nie-
prawidłowo, za często lub przy użyciu 
zbyt dużej dawki toksyny botulinowej 
dają taki efekt. Te, wykonywane zgodnie 
ze sztuką lekarską, pozwalają pacjentom 
cieszyć się piękną, zdrowo i młodą wy-
glądającą skórą.

DARIA KUCHARSKA
Pracownik Apteki

Należy pamiętać, że botoks (toksyna 
botulinowa), to lek, więc powinien 

być podawany tylko i wyłącznie przez 
wykwalifikowanego lekarza.
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