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TOKSYNA BOTULINOWA TYPU A – ZASTOSOWANIE 
W MEDYCYNIE ESTETYCZNEJ

Botulinum toxin type A - the application in Aesthetic Medicine
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A- przygotowanie projektu badania (study design),   B- zbieranie danych (data collection),   C- analiza statystyczna (statistical analysis),   
D- interpretacja danych (data interpretation),   E- przygotowanie maszynopisu (manuscript preparation),   F- opracowanie piśmiennictwa 
(literature search),   G- pozyskanie funduszy (funds collection)

Streszczenie
Starzenie się ludzkiego ciała jest nieuniknionym, postępującym procesem. Do tej pory nikomu nie udało się znaleźć recepty 
na wieczną młodość. Medycyna od wieków stara się znaleźć środek, który, choć w pewnym stopniu, pozwoliłby zatrzymać 
młodość. Jedna z najnowszych substancji stosowanych w zabiegach medycyny estetycznej to toksyna botulinowa typu A. Jest 
ona pozyskiwana z bakterii Clostridium Botulinum i używana przede wszystkim do redukcji zmarszczek mimicznych zarówno 
u kobiet, jak i mężczyzn. W 1822 roku po raz pierwszy zainteresowano się jej neurologicznymi efektami na skutek licznych 
zatruć produktami mięsnymi. Jest jak dotąd uważana za metodę bezpiecznego oraz skutecznego zapobiegania pogłębianiu 
się zmarszczek. Innym praktycznym wskazaniem do jej użycia jest nadmierna potliwość pach, dłoni oraz stóp. Efekt osiągnięty 
dzięki zastosowanym zabiegom jest spektakularny i utrzymuje się od 4 do 6 miesięcy. Oczywiście przed wykonaniem zabiegu 
lekarz powinien wykluczyć szereg przeciwwskazań, aby nie doszło do powikłań. Należą do nich między innymi: opadanie 
powiek, obniżenia brwi lub nadmierne uniesienie brwi. Jednak przy zastosowaniu odpowiednich i dopuszczalnych dawek 
komplikacje występują dość rzadko. Z pewnością w najbliższym czasie pojawi się wiele zmodyfikowanych neurotoksyn, których 
zastosowanie zmniejszy ewentualne ryzyko skutków ubocznych oraz zapewni  dłuższe działanie.
Słowa kluczowe: starzenie skóry, toksyna botulinowa typu A, BTX-A, medycyna estetyczna.

Abstract: Aging of the human body is an unavoidable and progressive process. So far no one has managed to find a recipe 
for eternal youth. For ages medicine has been trying to find a happy medium, which could help to keep youth in a measure. 
Botulinum toxin type A, for some time has become the most popular treatment used in aesthetic medicine. It is derived from 
the bacteria Clostridium Botulinumand used to reduce mimic lines in both women and men. For the first time in 1822 people 
became interested of its neurological effects because of the number of meat product poisonings. It is so far considered to be 
a  safe and effective method of wrinkle deepening prevention.  Another indication is hyperhidrosis of the armpits, palms of 
the hands and feet. The effect is spectacular and is maintained for 4-6 months. Certainly, before any treatment the medicine 
doctor should exclude any of contraindications to avoid complications such as  dropping eyelids, excessive eyebrows lower-
ing and excessive lifting of the eyebrows. However, using appropriate and acceptable doses, complications are quite rare. 
Certainly, in the nearest future a number of modified neurotoxins to reduce side effects or maintain longer effects of the 
treatment will appear.
Keywords: skin aging, botulinum toxin, BTX-A, aesthetic medicine.
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Wstęp

Starzenie się jest nieuchronnym, postępującym 
i fizjologicznym procesem o inwolucyjnym charakte-
rze, który można rozpatrywać na poziomie komórek, 
układów i narządów. Nieodłącznym elementem obrazu 
starości jest, różna pod względem tempa i obrazu, 
utrata sprawności fizycznej, spowodowana biologicz-
nym starzeniem się organizmu, co jest uwarunkowane 
przewagą procesów katabolicznych nad anaboliczny-
mi. Oznacza to, że zmiany o charakterze regresyjnym 
przeważają nad procesami regeneracji. 

W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele 
koncepcji starzenia się. Można je podzielić na te, które 
koncentrują się na wyjaśnianiu przyczyn zachodzącego 
procesu na poziomie biologicznym (nurt ewolucyjny 
i molekularny), a wśród nich: teorię błędu genetycz-
nego, mutacji somatycznych, starzenia się systemu 
immunologicznego, teorię wolnych rodników, enzy-
matyczną, miażdżycową, zaprogramowanego uśmier-
cania komórki czy teorię genetyczną. Drugą grupę 
stanowią koncepcje, które opisują proces starzenia 
i jego uwarunkowania w wymiarze psychologicz-
nym i społecznym [1]. Dodatkowo opisywany proces 
można podzielić ze względu na działanie czynników 
egzo- i endogennych na: 
-  starzenie zewnętrznopochodne (photoaging), które 

jest przykładem procesu zapalnego i zachodzi na 
skutek oddziaływania promieni UV docierających 
do skóry w ciągu całego roku;

-  starzenie wewnątrzpochodne, zwane także gene-
tycznym;

-  starzenie hormonalne, które powiązane jest ze 
starzeniem wewnątrzpochodnym [2].

Historia zastosowania toksyny botulino-
wej

Od 2002 roku medycyna estetyczna wychodzi 
naprzeciw problemowi starzenia się skóry i powsta-
wania zmarszczek, dzięki zastosowaniu toksyny 
botulinowej typu A, czyli bakterii z rodziny laseczek 
Clostridium. Zostały one zidentyfikowane w 1897 
roku przez profesora Emile’a van Ermengema, który 
prowadził badania dotyczące przypadków śmiertel-
nych wśród ludzi spożywających nieświeżą szynkę. 
Badacz stwierdził, że podczas kiełkowania zarodniki 
bakterii uwalniają toksynę, która może powodować 
śmierć człowieka [3].

Współcześnie wyróżnia się siedem serotypów 
toksyny botulinowej oznaczonych literami A, B, C, D, 
E, F, G [4]. Serotyp A, B oraz E prowadzi u człowieka 
do botulinizmu oraz do porażeń wiotkich. BTX- A zo-
stała użyta po raz pierwszy w 1950 roku. Początkowo 
wykorzystywano ją w neurologii, a dopiero później 
w okulistyce w celu złagodzenia zeza. W 1978 roku 
lekarze Jean Carruthers- chirurg oraz Alistair Carru-
thers - dermatolog zauważyli, iż podczas leczenia 
u pacjentów kurczu powiek dochodzi do zmniejszenia 
się tzw. lwiej zmarszczki. Wyniki uzyskane w efekcie 
przeprowadzonych badań dermatologicznych przed-

stawili w latach 80. XX wieku. Od tego czasu, według 
danych American Society for Aesthetic Plastic Surgery 
z 2006 roku, BTX-A została użyta 3 181 592 razy [2].

Zastosowanie toksyny botulinowej typu 
A w medycynie estetycznej

Toksyna botulinowa ma za zadanie porazić mię-
śnie w wyniku zablokowania acetylocholiny, co jest 
procesem odwracalnym. Dochodzi tym samym do 
zahamowania „przekazywania impulsu nerwowego 
przez połączenia synaptyczne do części ruchowej płytki” 
[3,5]. Jej działanie zostało wykorzystane w kosmetologii 
estetycznej. Toksyna botulinowa typu A znalazła swoje 
zastosowanie w wypełnianiu zmarszczek okołooczodo-
łowych, czołowych, tzw. zmarszczek króliczych (bruzdy 
nosowe, okolicy ust i szyi (tzw. pierścienie Wenus, czyli 
poziome zmarszczki szyi oraz tzw. indycza szyja, czyli 
zmarszczki pionowe), przy korekcie blizn i linii żuchwy 
[6], a także w hiperhydrozie czyli nadpotliwości dłoni, 
stóp i pach [7].

Przeciwwskazania oraz komplikacje  
pozabiegowe 

Mimo osiągnięcia pozytywnych efektów botulina 
nie może być stosowana u wszystkich pacjentów. Prze-
ciwwskazaniami do jej zastosowania jest przyjmowanie 
leków oraz schorzenia zmniejszające wydzielanie acety-
locholiny w synapsie nerwowo–mięśniowej, zaburzenia 
połączeń nerwowo-mięśniowych, myastheniagravis, 
stosowanie antybiotyków aminoglikozydowych, ciąża, 
karmienie piersią, a także nadwrażliwość na składniki 
preparatu (m.in. albuminy) [2,3,8].

Obecnie na rynku światowym dostępnych jest pięć 
preparatów posiadających BTX-A. W najbliższej czasie 
ma się pojawić, zatwierdzony przez FDA, kolejny spe-
cyfik pod nazwą Pur- Tox, który będzie produkowany 
przez firmę Mentor Corporation [4].

Zastosowanie w dermatologii kosmetycznej botuliny 
A może, tak jak każdy zabieg związany z interwencją 
w ciągłość tkanek, spowodować komplikacje. Wśród 
najczęściej występujących należy wyróżnić opadające 
powieki, obniżenie linii brwi, zbytnio podniesione brwi 
(efekt Mefistofelesa) oraz bóle głowy [9,10].Istotnym 
dla pacjentów jest fakt, że BTX- A redukuje zmarszczki 
mimiczne, jednak należy pamiętać, że nie poprawia 
elastyczności skóry, nie uzupełnia objętości zmian, 
nie usuwa zmian pigmentacyjnych i teleangiektazji. 
Zabiegi z toksyną botulinową można łączyć z innymi 
zabiegami, takimi jak: laser, wypełniacze (np. kwas 
hialuronowy), peelingi medyczne, mezoterapia czy 
radiofrekwencja [6].

Zakończenie

Z pewnością w najbliższych latach medycyna es-
tetyczna wciąż będzie rozwijać się i przynosić nowe 
zastosowania toksyny botulinowej. Jest to związane 
między innymi z rosnącą z roku na rok na całym świecie 
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liczbą osób w wieku podeszłym, które będąc ludźmi 
aktywnymi zawodowo i społecznie są zainteresowani 
poprawą swojego wyglądu zewnętrznego, a tym 
samym samopoczucia. 
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