
B
o toks to po pu lar ne okre śle nie tok�sy�ny�bo�tu�li�no�wej,

zwa nej też czę sto bo tu li ną lub ja dem kieł ba sia nym.

Okre śle nie to po cho dzi od na zwy han dlo wej pierw sze -

go pre pa ra tu tok sy ny, któ rym był BO TOX® (ang. BOtu li num

TOXin) ame ry kań skiej fir my Al ler gan. 

Obec nie zwy kle na każ dą tok sy nę bo tu li no wą i na każ dy za -

bieg z jej uży ciem mó wi my „bo toks”, ale trze ba wy raź nie za -

zna czyć, że ist nie je kil ka róż nych jej pre pa ra tów. Są one pro -

du ko wa ne przez róż ne fir my i zo sta ły przed sta wio ne na koń -

cu ar ty ku łu. 

Za�bie�gi� z wy�ko�rzy�sta�niem� tok�sy�ny� bo�tu�li�no�wej� są

od lat� naj�po�pu�lar�niej�szy�mi� za�bie�ga�mi� wy ko ny wa nym

w ga bi ne tach me dy cy ny es te tycz nej na ca łym świe cie i nic

nie za po wia da, aby sy tu acja ta mia ła ulec zmia nie w naj bliż -

szym cza sie.  

Od tru ci zny…
W prze szło ści tok sy na bo tu li no wa ko ja rzy ła się przede

wszyst kim z sil ny mi za tru cia mi po kar mo wy mi. Ob ja wy za tru -

cia tą tok sy ną zo sta ły opi sa ne po raz pierw szy w 1817 r. przez

nie miec kie go le ka rza Ju sti nu sa Ker ne ra. Po nie waż wy stą pi ły

one po spo ży ciu kieł ba sy, tok sy nę na zwa no ja dem kieł ba sia -

nym, a sa mo za tru cie bo tu li zmem (łac. bo tu lus – kieł ba sa).

Do pie ro po kil ku dzie się ciu la tach od kry to, że tok�sy�na�bo�tu�-

li�no�wa�jest�pro�du�ko�wa�na�przez�bak�te�rie (Clo stri dium bo -

tu li num). Są to bez tle no we, gram do dat nie la secz ki by tu ją ce

głów nie w gle bie. Przy bra ku hi gie ny mo gą one do stać się

do żyw no ści, za nie czy ścić ją i wy wo ły wać za tru cie.

W pierw szej po ło wie XX w. na ukow cy ko lej no: wy izo lo wa li tok -

sy nę z bak te rii, na uczy li się ją oczysz czać, a w koń cu otrzy -

my wać w for mie kry sta licz nej. To ostat nie od kry cie sta ło się

pod sta wą do jej dal szych szcze gó ło wych ba dań oraz za sto -

so wa nia kli nicz ne go.

… do le ku
Pierw szy mi, któ rzy za in te re so wa li się wy ko rzy sta niem tok sy ny

bo tu li no wej do ce lów te ra peu tycz nych by li ame ry kań scy

ucze ni Alan Scott oraz Edward Schantz. 

W 1978 ro ku dr Alan Scott uzy skał zgo dę FDA na prze pro wa -

dze nie pierw szych te stów kli nicz nych u lu dzi. Swy mi ba da nia -

Botoks – na zmarszczki i nie tylko
Nie ma chyba słowa, które bardziej kojarzy nam się z medycyną estetyczną 
niż botoks. Jedni panicznie się go boją, inni zaś uwielbiają. 
Nie bez powodu – botoks pozwala bowiem na szybką i skuteczną likwidację
zmarszczek mimicznych oraz na pozbycie się przykrych dolegliwości
związanych z nadpotliwością pach, stóp i dłoni.

Dr Przemysław Styczeń
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mi ob jął oso by cier pią ce na ze za (łac. stra bi smus – zez),

a uzy ska ne przez nie go wy ni ki zo sta ły opu bli ko wa ne w 1980

ro ku. Do pro wa dzi ły one do sze ro kie go wy�ko�rzy�sta�nia�tok�-

sy�ny�bo�tu�li�no�wej�naj�pierw�do le�cze�nia�ze�za,�kur�czu�po�-

wiek�i kur�czu�po�ło�wicz�ne�go�twa�rzy, a na stęp nie w wie lu

in nych wska za niach, w tym tak że w me dy cy nie es te tycz nej

Tok sy na bo tu li no wa zo sta ła po raz pierw szy za re je stro wa na

do po wszech ne go użyt ku kli nicz ne go przez ame ry kań ski

urząd re je stra cyj ny FDA (ang. Fo od and Drug Ad mi ni stra tion)

w 1989 r. Ofi cjal na ka rie ra tok sy ny w me dy cy nie es te tycz nej

roz po czę ła się na to miast w 2002 r., kie dy to pre pa rat BO TOX®

zo stał za twier dzo ny przez FDA do li kwi da cji pio no wych

zmarsz czek mi micz nych mię dzy brwia mi.

Jak to dzia ła?
Tok sy na bo tu li no wa jest sil ną biał�ko�wą�neu�ro�tok�sy�ną,�któ�-

ra�ha�mu�je�w or�ga�ni�zmie�prze�wod�nic�two�ner�wo�wo�-mię�-

śnio�we. Jej dzia ła nie po le ga na blo ko wa niu prze wo dze nia

im pul sów z ner wów do uner wia nych przez nie mię śni. Ta ka

blo�ka�da�ma�cha�rak�ter�cza�so�wy i dzia ła przez okres kil ku

mie się cy.

Tok sy na wstrzyk nię ta w nie wiel kich daw kach do okre ślo nych

mię śni wy wo łu je ich roz luź nie nie, co – w przy pad ku mię śni mi -

micz nych – prze ciw dzia ła marsz cze niu się i fał do wa niu skó ry.

Skó ra, któ ra le ży nad roz luź nio ny mi w ten spo sób mię śnia mi

„od po czy wa” – nie jest przez nie marsz czo na i ma czas na re -

ge ne ra cję. 

Efek tem sto so wa nia bo tok su na twa rzy jest re�duk�cja

zmarsz�czek�mi�micz�nych,�przy�wró�ce�nie�młod�sze�go�wy�-

glą�du�oraz�od�prę�że�nie�twa�rzy�bez�zmia�ny�jej�na�tu�ral�ne�-

go�wy�ra�zu. 

Tok sy na bo tu li no wa dzia ła je dy nie w ob rę bie tych mię śni,

do któ rych zo sta ła wstrzyk nię ta, pod czas gdy in ne mię śnie

mo gą w dal szym cią gu funk cjo no wać tak, jak do tych czas. Co

cie ka we, tok sy na po da na śród skór nie bar dzo sku tecz nie blo�-

ku�je� tak�że� czyn�ność� gru�czo�łów� po�to�wych. Jest to po -

wszech nie wy ko rzy sty wa ne w le cze niu nad mier nej po tli wo ści.

Na zmarszcz ki mi micz ne…
W me dy cy nie es te tycz nej bo toks jest naj czę ściej wy ko rzy sty -

wa ny do li kwi da cji zmarsz czek w gór nej czę ści twa rzy (czo ło

i oko li ce oczu). Zmarszcz ki te po wsta ją w wy ni ku nad mier nej

ak tyw no ści mię śni mi micz nych, któ rych czę sto uży wa my zu -

peł nie nie świa do mie. 

Trzy�naj�czę�ściej�„ostrzy�ki�wa�ne”�tok�sy�ną�oko�li�ce�twa�rzy�to:

• zmarszcz ki po zio me czo ła;

• zmarszcz ki pio no we mię dzy brwia mi (tzw. „zmarszcz ki

lwie”);

• zmarszcz ki w oko li cy ze wnętrz nych ką ci ków oczu (tzw. „ku -

rze łap ki”). 

W przy pad ku zmarsz czek mi micz nych gór nej czę ści twa rzy

sto so wa nie tok sy ny bo tu li no wej uzna wa ne jest za „zło ty stan -

dard” po stę po wa nia. Jest ona naj sku tecz niej sza i żad na in na

me to da czy za bieg nie po zwa la – z uwa gi na cha rak ter i przy -

czy nę po wsta wa nia zmarsz czek mi micz nych – na uzy ska nie

lep szych re zul ta tów niż bo toks. In ne za bie gi ma ją je dy nie

cha rak ter wspo ma ga ją cy i uzu peł nia ją cy.

… i nie tyl ko
Trzy po wyż sze oko li ce uzna je się w przy pad ku bo tok su

za „pod sta wo we”, a ofer tę li kwi da cji zmarsz czek na czo le

i wo kół oczu zna leźć moż na w każ dym ga bi ne cie me dy cy ny

es te tycz nej.

Moż li wo ści za sto so wa nia tok sy ny bo tu li no wej są jed nak

o wie le szer sze. Za jej po mo cą moż na usu wać tak że:

• zmarszcz ki u na sa dy no sa (tzw. „zmarszcz ki kró li cze”);

• zmarszcz ki wo kół ust (tzw. „zmarszcz ki pa la cza”);

• zmarszcz ki po zio me na szyi (tzw. „pier ście nie We nus”)

• pio no we wstę gi mię śnia sze ro kie go szyi (tzw. „szy ja in dy -

cza”);

• zmarszcz ki po wie ki dol nej;

• drob ne zmarszcz ki na po licz kach; 

• tzw. ano ma lie bród ko we (tzw. bro da „bru ko wa na” oraz „za -

ła ma nie” bród ki).

Po nad to, tok sy nę bo tu li no wą wy ko rzy stu je się tak że do:

• uno sze nia brwi;

• uno sze nia ką ci ków ust;

• re duk cji uśmie chu dzią sło we go;

• spły ca nia bruzd no so wo -war go wych;

• uno sze nia ko niusz ka no sa. 

Ta kie za bie gi wy�ma�ga�ją�jed�nak�o wie�le�bar�dziej�za�awan�-

so�wa�nej�wie�dzy�i umie�jęt�no�ści, stąd ich ofer ta jest znacz -

nie bar dziej ogra ni czo na.

Dy na micz ne i sta tycz ne
Zmarszcz ki mo gą mieć cha rak ter dy na micz ny lub sta tycz ny.

Zmarszcz�ki�dy�na�micz�ne to ta kie, któ re wi docz ne są na twa -

rzy w mo men cie pra cy mię śni mi micz nych. Ich na zwa po cho -

dzi stąd, że ma ją sil ny zwią zek z ru cha mi mię śni i ich dy na mi -

ką. Gdy mię śnie mi micz ne są roz luź nio ne i nie pra cu ją,

zmarszcz ki dy na micz ne nie są wi docz ne. 

Zmarszcz�ki�sta�tycz�ne to ta kie, któ re wi docz ne są na twa rzy

sta le, bez wzglę du na na szą mi mi kę. Ich przy czy ną jest na tu -

ral ny pro ces sta rze nia się skó ry, eks po zy cja na świa tło sło -

necz ne, za nik włó kien ko la ge no wych oraz pre dys po zy cje ge -

ne tycz ne. 

Zmarszcz�ki�sta�tycz�ne�bar�dzo�czę�sto�po�wsta�ją�w wy�ni�ku

po�głę�bia�nia� się� i� „utrwa�la�nia”� zmarsz�czek� dy�na�micz�-

nych. Wte dy wi docz ne są rów nież przy od prę żo nej twa rzy,

gdy mię śnie mi micz ne w ogó le nie pra cu ją. 

Tok sy na bo tu li no wa po wo du je cał�ko�wi�te� wy�gła�dze�nie

zmarsz�czek�dy�na�micz�nych� i za�po�bie�ga� ich�utrwa�la�niu

się,� czy�li� prze�cho�dze�niu�w zmarszcz�ki� sta�tycz�ne. Jest

rów nież sto so wa na do le cze nia zmarsz czek sta tycz nych,

cho ciaż w tym przy pad ku, dla uzy ska niu peł ne go efek tu, cza -

sa mi trze ba tak że się gnąć po kwas hia lu ro no wy. 

Na nad po tli wość…
Bar dzo po pu lar nym i sku tecz nym za bie giem z za sto so wa -

niem tok sy ny bo tu li no wej jest le cze nie nad mier nej po tli wo ści

– pach, dło ni, stóp i czo ła. Sta le wil got ne pa chy, sto py czy dło -

nie to bar dzo fru stru ją cy pro blem, któ ry zwy kle jest po wo dem

du że go dys kom for tu. 

Przy nad mier nej po tli wo ści nie spraw dza ją się prak tycz nie

żad ne dez odo ran ty. Gru czo ły po to we sta le wy dzie la ją du że

medycyna estetyczna
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ilo ści po tu, nie za leż nie od po ry ro ku, sy tu acji, po go dy i tem -

pe ra tu ry oto cze nia. Szcze gól nie zaś da ją o so bie znać pod -

czas emo cjo nu ją cych i stre su ją cych sy tu acji.

Nad po tli wość jest wy ni kiem nad mier nej ak tyw no ści gru czo -

łów po to wych ekry no wych. Gru czo ły te go ty pu są zlo ka li zo -

wa ne nie mal na ca łej po wierzch ni cia ła, ale szcze gól nie wie le

jest ich pod pa cha mi, na sto pach i na dło nio wej stro nie rąk.

Obec nie pra wie każ de mu pa cjen to wi moż na za ofe ro wać bar -

dzo sku tecz ne le cze nie za po mo cą śród�skór�nych�in�iek�cji

tok�sy�ny�bo�tu�li�no�wej.�Dłu�go�trwa�le�blo�ku�je�ona�czyn�ność

gru�czo�łów� po�to�wych uwal nia jąc pa cjen tów cał ko wi cie

od stre su i fru stra cji. 

Co waż ne, jest to za bieg bar�dzo�bez�piecz�ny. Za ha mo wa nie

wy dzie la nia po tu pod pa cha mi, na dło niach czy sto pach nie

ma bo wiem ne ga tyw ne go wpły wu na or ga nizm. 

…i na bruk sizm
Bruk sizm (z grec kie go – zgrzy ta nie zę ba mi) to ter min okre śla -

ją cy nie�kon�tro�lo�wa�ne,� mi�mo�wol�ne� za�ci�ska�nie� zę�bów

i zgrzy�ta�nie� ni�mi. Zja wi sko to wy stę pu je naj czę ściej pod -

czas snu lub w sy tu acjach stre so wych. Mo że pro wa dzić nie

tyl ko do pę ka nia szkli wa i ście ra nia zę bów, ale tak że do ich

osła bie nia i roz chwia nia oraz po wsta nia zmian zwy rod nie nio -

wych w sta wach skro nio wo -żu chwo wych. Bruk sizm le ży rów -

nież czę sto u pod ło ża nie zdia gno zo wa nych prze wle kłych bó -

lów gło wy, do le gli wo ści bó lo wych kar ku i mię śni ob rę czy bar -

ko wej.

Bruk sizm naj czę ściej do ty ka osób ze stre so wa nych, ma ją cych

pro ble my ro dzin ne lub pia stu ją cych wy so kie i od po wie dzial ne

sta no wi ska. Je go przy czy ną jest nad�mier�ne�na�pię�cie�mię�-

śni�żwa�czy�i mię�śni�skro�nio�wych,�naj�czę�ściej�spo�wo�do�-

wa�ne� stre�sem� i na�pię�ciem� emo�cjo�nal�nym. Na pię cie to

jest nie uświa do mio ne i nie kon tro lo wa ne. Czę sto je dy nym ob -

ja wem, do strze gal nym przez pa cjen ta, mo że być po ran ny ból

gło wy, żu chwy lub szczę ki.

Bruk sizm mo że pro wa dzić do zmia ny ry sów twa rzy – twarz

sta je się „kwa dra to wa”, „mę ska”, z sil nie za ry so wa ną li nią żu -

chwy. Dzie je się tak, gdy do cho dzi do prze ro stu mię śni żwa -

czy, w wy ni ku ich sta łe go, nad mier ne go na pię cia. 

Kon wen cjo nal ne me to dy le cze nia bruk si zmu po le ga ją na sto -

so wa niu szyn re lak sa cyj nych, fi zjo te ra pii i re duk cji stre su. Bar -

dzo sku tecz ną me to dą le cze nia jest wstrzy ki wa nie tok sy ny

bo tu li no wej obu stron nie do mię śni żwa czy. Po�da�nie�tok�sy�ny

znacz�nie�zmniej�sza�ich�na�pię�cie. Co istot ne, od by wa się to

bez ne ga tyw ne go wpły wu na ich funk cjo no wa nie i prze żu wa -

nie po kar mów. 

Już po krót kim cza sie od po da nia tok sy ny za ni ka ob jaw nie -

po żą da ne go na pię cia i zgrzy ta nia zę ba mi, a ry sy twa rzy

w oko li cy żu chwy ule ga ją zła go dze niu.

Wska za nia po za me dy cy ną es te tycz ną
Po za me dy cy ną es te tycz ną, tok sy na bo tu li no wa jest po -

wszech nie wy ko rzy sty wa na w sta�nach�cho�ro�bo�wych,�któ�-

re�cha�rak�te�ry�zu�ją�się�nad�mier�nym,�nie�pra�wi�dło�wym�na�-

pię�ciem�mię�śnio�wym. Sto so wa na jest naj czę ściej przez pe -

dia trów, oku li stów i neu ro lo gów w ta kich wska za niach, jak: 

• kurcz po wiek (ble fa ro spazm);

• po ło wi czy kurcz twa rzy;

• kur czo wy kręcz szyi (dys to nia szyj na);

• ogni sko we przy kur cze (spa stycz ność mię śni) wy stę pu ją ce

po ura zach, uda rach mó zgu oraz u dzie ci z mó zgo wym po -

ra że niem dzie cię cym;

• prze wle kła mi gre na;

• nie któ re po sta cie nie trzy ma nia mo czu.

Za sto so wa nie tok sy ny bo tu li no wej jest więc bar dzo wszech -

stron ne. 

Co wię cej, le ka rze ma ją moż li wość sto so wa nia bo tok su nie

tyl ko w tzw. wska�za�niach�re�je�stra�cyj�nych (czy li tych wy mie -

nio nych w ulot ce in for ma cyj nej le ku), ale tak że – tak jak to jest

w przy pad ku każ de go in ne go le ku – w tzw. wska za niach po -

za re je stra cyj nych (ang. off -la bel). W me dy cy nie es te tycz nej

więk szość sy tu acji, w któ rych wy ko rzy stu je my tok sy nę bo tu li -

no wą to wła śnie wska za nia off -la bel.

Jak wy glą da za bieg? 
Zgod nie z tre ścią do ku men tu o na zwie „Cha rak te ry sty ka 

pro duk tu lecz ni cze go” każ dy pre pa rat tok sy ny bo tu li no wej
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po wi nien być po da wa ny wy łącz nie przez le ka rzy po sia da ją -

cych ku te mu od po wied nie kwa li fi ka cje i do świad cze nie. Za -

bieg jest po zor nie pro sty, ale wy ma ga od le ka rza spo rej wie -

dzy i umie jęt no ści.

Nie�po�trzeb�ne�jest�ja�kie�kol�wiek�przy�go�to�wa�nie�pa�cjen�ta

przed za�bie�giem. Je dy ne, o czym war to pa mię tać przed wi -

zy tą w ga bi ne cie to, aby naj le piej przez 2-3 dni wcze śniej nie

przyj mo wać ja kich kol wiek le ków roz rze dza ją cych krew (np.

aspi ry ny). Mo gą one bo wiem na si lać ewen tu al ne krwa wie nie.

Przed wstrzyk nię ciem bo tok su prze waż nie nie� sto�su�je� się

żad�ne�go�znie�czu�le�nia, po nie waż za bieg jest ma ło bo le sny.

U osób wy jąt ko wo wraż li wych na ból moż na przed za bie giem

schło dzić skó rę za po mo cą zim ne go kom pre su. Ma to bar -

dzo ko rzyst ny wpływ na nie tyl ko na zmniej sze nie do znań bó -

lo wych, ale tak że ry zy ka krwa wie nia.

W me dy cy nie es te tycz nej bo�toks�wstrzy�ku�je�się�do�mię�-

śnio�wo,� pod�skór�nie� lub� śród�skór�nie – w za leż no ści

od ostrzy ki wa nej oko li cy. Prze waż nie uży wa się do te go ce -

lu ma łych strzy ka wek o po jem no ści 1 ml, tzw. „in su li nó wek”.

Są one wy po sa żo ne we wto pio ną na sta łe, bar dzo cien ką

igłę o ze wnętrz nej śred ni cy wy no szą cej za le d wie 0,2 mm

(roz miar 33G). Po zwa la ją na „bez strat ne” po da wa nie pre -

pa ra tu, co jest waż ne, po nie waż każ da je go kro pla jest nie -

zwy kle cen na.

Po za bie gu…
Przez kil ka go dzin po po da niu bo tok su miej sca wkłu cia mo -

gą być za czer wie nio ne i lek ko opuch nię te. Moż li wa jest tak że

przej�ścio�wa�bo�le�sność,�swę�dze�nie�lub�wy�stą�pie�nie�za�-

si�nień (krwia ków). W prak ty ce zda rza się to jed nak nie zmier -

nie rzad ko.

Nie któ rzy pa cjen ci po za bie gu mo gą zgła szać ból gło wy, su -

chość w ja mie ust nej, uczu cie złe go sa mo po czu cia, zmę cze -

nia lub ogól ne go roz bi cia. Ob ja wy te są przej ścio we i ustę pu -

ją prze waż nie sa mo ist nie w cią gu kil ku go dzin.

Pa�cjen�ci�mo�gą�wró�cić� do peł�nej� ak�tyw�no�ści� ży�cio�wej

i za�wo�do�wej�od ra�zu�po wyj�ściu�z ga�bi�ne�tu. Przez oko -

ło 4-5 go dzin po za bie gu po win no się uni kać do ty ka nia

miejsc wkłu cia, prze by wa nia w po zy cji ho ry zon tal nej, przyj -

mo wa nia le ków roz rze dza ją cych krew, al ko ho lu, ćwi czeń fi -

zycz nych, go rą cych ką pie li, sau ny i so la rium.

Jak dłu go trwa efekt?
Osta tecz ny efekt dzia ła nia tok sy ny bo tu li no wej moż na oce nić

naj wcze śniej po 14 dniach od za bie gu. Co praw da pierw sze

zmia ny są już wi docz ne prze waż nie po 2-3 dniach, ale peł�ny

efekt�roz�wi�ja�się�w cią�gu 2�ty�go�dni�i utrzy�mu�je�przez�kil�-

ka�mie�się�cy. 

Efek ty dzia ła nia tok sy ny bo tu li no wej są w peł ni od wra cal ne.

W cią gu ko lej nych ty go dni po za bie gu za czy na stop nio wo

wra cać uner wie nie roz luź nio nych mię śni. Ner wy za czy na ją

od zy ski wać swo ją pier wot ną czyn ność, a mię śnie z po wro tem

mo gą się kur czyć i pra co wać tak jak daw niej. Wią że się to nie -

ste ty z po wro tem zmarsz czek.

Pa cjen ci py ta ją bar dzo czę sto, czy zmarszcz ki – gdy efekt

dzia ła nia bo tok su cał ko wi cie już ustą pi, bę dą wy glą da ły go -

rzej niż przed za bie giem. Od po wiedź brzmi: na pew no nie bę -

dą wy glą da ły go rzej, po nie waż przez kil ka mie się cy skó ra

w ich ob rę bie nie by ła marsz czo na przez mię śnie, mia ła czas

na od po czy nek i re ge ne ra cję.

Po za bie gach wy ko ny wa nych u osób z nad mier ną po tli wo -

ścią tok sy na bo tu li no wa dzia ła znacz nie dłu żej – na wet

przez 8–12 mie się cy. 

Jak czę sto moż na po wta rzać za bie gi?
Po dej ście pa cjen tów do czę sto tli wo ści wy ko ny wa nych za bie -

gów jest bar dzo róż nie. Nie któ rzy po wta rza ją in iek cje bo tok su

sys te ma tycz nie co 3-4 mie sią ce, in ni ro bią to rza dziej – co pół

ro ku lub raz w ro ku. Spra wa jest bar dzo in dy wi du al na. Je że li

jed nak za le ży nam na pod trzy ma niu efek tu dzia ła nia tok sy ny,

ko lej ny za bieg war to wy ko nać po za ob ser wo wa niu słab nię cia

efek tu po przed niej in iek cji.

Bar dzo czę sto, po po�now�nym�wstrzyk�nię�ciu�tok�sy�ny,�ob�-

ser�wu�je�się�dłuż�szy�efekt�jej�dzia�ła�nia. Przy ko lej nych in -

iek cjach bo tok su wstrzy ku je my go bo wiem w mię śnie, któ ry

przez kil ka ostat nich mie się cy nie pra co wa ły, w związ ku

z czym ich ma sa ule gła zmniej sze niu. Po wo du je to, ze efek ty

ko lej nych za bie gów utrzy mu ją się dłu żej. 

War to pod kre ślić, że prze rwa w po da wa niu tok sy ny bo tu li no -

wej nie po wo du je ja kich kol wiek ne ga tyw nych kon se kwen cji

czy dzia łań nie po żą da nych. 

A co jak nie ma efek tu?
Cza sa mi zda rza się, że po za bie gu nie ma efek tu lub jest on

znacz nie mniej szy niż spo dzie wa ny. Mo że dziać się tak z kil -

ku po wo dów. 

Pierw szym mo że być to, że pre�pa�rat�był�źle�prze�cho�wy�wa�-

ny (np. po za lo dów ką lub zo stał za mro żo ny) i stra cił swo ją ak -

tyw ność.

Dru gim po wo dem mo że być to, że w trak cie za bie gu za�sto�-

so�wa�no�zmniej�szo�ną�je�go�daw�kę, co jest czę ste w przy -

pad ku róż ne go ro dza ju „wiel kich pro mo cji”. Zmniej sze nie

daw ki to ła twy spo sób na ob ni że nie ce ny za bie gu. 

Brak spo dzie wa ne go efek tu mo że tak że wy stą pić wte dy, gdy

pre�pa�rat�zo�stał�po�da�ny�w nie�wła�ści�we�mię�śnie.

Wresz cie, mo że się zda rzyć, że or ga nizm – po wcze śniej -

szych po da niach tok sy ny – wy two rzył na nią prze ciw cia ła.

Do cho dzi wte dy do „uczu le nia” się na tok sy nę, cze go je -

dy nym ob ja wem jest wła śnie brak jej dzia ła nia. Tok sy na

jest dla na sze go or ga ni zmu ob cym biał kiem i mo�że�wy�-

wo�łać�pro�duk�cję�prze�ciw�ciał. Prze ciw cia ła te, krą żą wte -

dy we krwi i mo gą przy ko lej nych in iek cjach tok sy ny wią -

zać się nią i neu tra li zo wać jej dzia ła nie. W ta kim przy pad -

ku rów nież ob ser wu je się brak spo dzie wa nych efek tów,

cho ciaż w me dy cy nie es te tycz nej jest to rzad ko spo ty ka -

ne zja wi sko.

Do czyn ni ków ry zy ka wy two rze nia prze ciw ciał na tok sy nę

bo tu li no wą za li cza się przede wszyst kim wstrzy ki wa nie bar -

dzo du żych da wek tok sy ny (kil ka dzie siąt ra zy więk szych,

niż te sto so wa ne w me dy cy nie es te tycz nej) oraz zbyt krót -

kie od stę py cza so we po mię dzy ko lej ny mi za bie ga mi (krót -

sze niż co 2 mie sią ce).
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Moż li we po wi kła nia
W rę kach do świad czo ne go le ka rza tok sy na bo tu li no wa jest

le kiem nie tyl ko bar dzo sku tecz nym, ale i bez piecz nym.

Na ob ni że nie ry zy ka wy stą pie nia po wi kłań do dat ko wo ko -

rzyst nie wpły wa fakt, że w me dy cy nie es te tycz nej sto su je się

ją w bar dzo ma łych daw kach. 

Jed nak że wpo�je�dyn�czych�przy�pad�kach, tak jak przy każ dym

za bie gu me dycz nym, mo�gą�zda�rzyć�się�po�wi�kła�nia. Za li cza

się do nich asy me trię oraz nie po żą da ne zwiot cze nie mię śni są -

sia du ją cych. Ta ostat nia sy tu acja mo że być przy czy ną ta kich

przej ścio wych po wi kłań, jak np. opa da nie po wie ki gór nej, ob ni -

że nie brwi czy po dwój ne wi dze nie (wy jąt ko wo rzad ko). 

Szczyt wy stę po wa nia dzia łań nie po żą da nych wy stę pu je po 2-

4 ty go dniach od po da nia le ku. Są one zwy kle ła god ne i naj -

czę ściej nie wy ma ga ją żad ne go le cze nia. Wszyst�kie�dzia�ła�-

nia� nie�po�żą�da�ne� i po�wi�kła�nia� po po�da�niu� bo�tok�su� są

w peł�ni�od�wra�cal�ne�i zni�ka�ją�w naj gor szym wy pad ku po kil -

ku mie sią cach od za bie gu. 

Na czę stość wy stę po wa nia ob ja wów nie po żą da nych oraz

po wi kłań mo gą mieć wpływ: do świad cze nie i wie dza le ka rza,

miej sce wstrzyk nię cia, za sto so wa na daw ka, roz cień cze nie

i ro dzaj pre pa ra tu. 

Do naj groź niej szych po wi kłań po za sto so wa niu tok sy ny bo tu -

li no wej na le żą: re�ak�cja�aler�gicz�na,�wstrząs�ana�fi�lak�tycz�ny

i uszko�dze�nie�ner�wów. Ze wzglę du na moż li wość wy stą pie -

nia re ak cji ana fi lak tycz nej w trak cie po da wa nia bo tok su le karz

za wsze po wi nien mieć do stęp do od po wied nie go sprzę tu

i środ ków me dycz nych.

Kie dy nie moż na?
Nie u wszyst kich osób moż na sto so wać tok sy nę bo tu li no wą

bez piecz nie. 

W przy pad ku bo tok su obo wią zu ją wszyst kie „stan dar do we”

prze ciw wska za nia do wy ko ny wa nia ja kich kol wiek in wa zyj -

nych za bie gów me dy cy ny es te tycz nej. Na le żą do nich: cho -

ro ba no wo two ro wa, cho ro by o pod ło żu au to im mu no lo gicz -

nym (w ak tyw nym okre sie cho ro by), do dat ni wy wiad w kie run -

ku ana fi lak sji (wstrząs aler gicz ny), sta ny za pal ne lub in fek cje

skó ry w miej scu po da nia pre pa ra tu, cią ża, kar mie nie pier sią

oraz po waż ne za bu rze nia krzep nię cia krwi (ko agu lo pa tie lub

le cze nie an ty ko agu lan ta mi).

Do prze ciw wska zań „spe cy ficz nych”, zwią za nych kon kret nie

z tok sy ną bo tu li no wą za li cza się do dat ko wo: nad wraż li wość

na tok sy nę bo tu li no wą lub ja ki kol wiek skład nik le ku, stward -

nie nie za ni ko we bocz ne, cho ro by ner wo wo -mię śnio we (np.

mia ste nia) oraz ze spół Lam ber ta -Eato na -Ro oke’a. 

Szcze gól ną ostroż ność przy po da wa niu tok sy ny na le ży za -

cho wać u pa cjen tów przyj mu ją cych an ty bio ty ki ami no gli ko zy -

do we (np. gen ta my cy na, to bra my cy na, ami ka cy na) oraz le ki

osła bia ją ce prze kaź nic two ner wo wo -mię śnio we (le ki re lak su -

ją ce mię śnie). Mo gą one bo wiem na si lać dzia ła nie tok sy ny.

Ze wzglę du na an ty cho li ner gicz ne dzia ła nie bo tok su na le ży

tak że za cho wać ostroż ność u cho rych na ja skrę z za my ka ją -

cym się ką tem prze są cza nia.

Prze ciw wska za niem do wy ko na nia za bie gu po da nia tok sy ny

bo tu li no wej są tak że nie re al ne ocze ki wa nia pa cjen ta co do je -

go spo dzie wa nych efek tów.

Pre pa ra ty tok sy ny bo tu li no wej
Prze mysł far ma ceu tycz ny po zy sku je tok sy nę bo tu li no wą

w wa run kach la bo ra to ryj nych z ho dow li ko lo nii bak te ryj nych.

Wszyst�kie�jej�pre�pa�ra�ty�są�re�je�stro�wa�ne�na ryn�ku�ja�ko

le�ki� (pro duk ty lecz ni cze) i wy da wa ne w ap te kach tyl ko

na pod sta wie re cep ty le kar skiej lub spe cjal ne go dru ku za po -

trze bo wa nia, któ ry mo że wy sta wić je dy nie le karz. 

Ist nie je sie dem tzw. se ro ty pów tok sy ny bo tu li no wej

(od A do G). Do ce lów te ra peu tycz nych wy ko rzy stu je się naj -

sil niej szy i naj dłu żej dzia ła ją cy se ro typ A. Za wie ra ją go

wszyst kie pre pa ra ty obec ne na pol skim ryn ku. 

W Pol�sce�za�re�je�stro�wa�nych�jest�sześć�pro�duk�tów�lecz�-

ni�czych�za�wie�ra�ją�cych�tok�sy�nę�bo�tu�li�no�wą: BO TOX® i VI -

STA BEL® fir my Al ler gan, AZ ZA LU RE® i DYS PORT® fir my Ip sen

(AZ ZA LU RE® dys try bu owa ny jest przez fir mę Gal der ma) oraz

BO CO UTU RE® i XE OMIN® fir my Merz. 

Pod kre ślić na le ży, że każ dy pre pa rat tok sy ny bo tu li no wej po -

sia da swo je in dy wi du al ne za re je stro wa ne wska za nia, a po�-

szcze�gól�ne�pre�pa�ra�ty�nie�są�iden�tycz�ne�i róż�nią�się�mię�-

dzy�so�bą. 

Tok sy na bo tu li no wa w me dy cy nie es te tycz nej jest jed nym

z naj bar dziej cen nych na rzę dzi, ja ki mi dys po nu je my. W rę -

kach do świad czo ne go le ka rza jest nie tyl ko bar�dzo�sku�tecz�-

na,� ale� i bez�piecz�na. Jest le kiem z wy bo ru w przy pad ku

zmarsz czek mi micz nych i do sko na le spraw dza się w le cze niu

nad mier nej po tli wo ści oraz bruk si zmu. 

Bo toks nie sta no wi jed nak pa na ceum na wszyst kie pro ble my.

Nie�jest�wy�peł�nia�czem i za je go po mo cą nie moż na np. po -

więk szyć ust, bo i ta kie in for ma cje znaj du ją się w In ter ne cie.

Nie jest rów nież me to dą na po pra wę ja ko ści skó ry. Dla te go

za wsze war to łą czyć go z in ny mi za bie ga mi me dy cy ny es te -

tycz nej.
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