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 لوحة تاريخية

•1973 :Justinius Kerner  تسمم غذائي ،alimentary intoxication 

•1896 :Emile Van Ermengem عزل العامل الممرض ، 

 Botulism  االنسمام الوشٌقً•



 لوحة تاريخية

1946: Edward Shanz 
  (BTX A)   

1987: Drs Alan Scott, Alastair Carruthers,  
Mrs Ruth Scott and Dr Jean Carruthers,  

 .نشر أول تقرٌر عن استخداماته التجمٌلٌة 1992عام •
وحدة  40ٌعتبر هامش األمان مرتفعاً كاستخدام تجمٌلً و ٌصل لحد ) BTXتأكٌد أمان •

 (  لكل كغ عند اإلنسان
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 لوحة تاريخية

 .  لعالج التجاعٌد الوجهٌة FDAترخٌص من قبل  2002عام •

 .hyperhidrosisمؤخراً ٌستخدم بوتوكس لعالج فرط التعرق  •



 ريفانات الوطثية الىشيقية

 Botulinum toxins 

•Clostridium botulinum 

 

 

إلى  Aسبعة أنماط مصلٌة من هذا الذٌفان و التً تصنف من •
G (A, B, C1, D, E, F, and G)  . 

 .حاّلة للبروتٌن أو ال•

 .فقط ألهمٌة سرٌرٌة  Bو  Aٌمتلك النمطان •

و آخر من نمط A (BoNTA )ٌتوفر حالٌاً ذٌفان عصبً نمط •
B  (BoNTB ) ًو ذلك لالستخدام البشري فUSA  . 
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 structure  التركية
 :بروتٌنات ثالث من ٌتألف الذي و مرتفع جزٌئً وزن ذو معقد بروتٌنً مزٌج

 .kDa 150 وزن ذو ذٌفان•
ن بروتٌن هو و ) hemagglutinin هٌماغلوتٌنٌن•  .(ذٌفاناً  لٌس و للدم ملزِّ
ن غٌر و ذٌفان غٌر بروتٌن•  .ملزِّ
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 structure  التركية
 .kDa 150 وزن ذو ذٌفان•
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 آلية التأثير
 Ach تحرر عن مسؤول نوعً غشائً ببروتٌن االرتباط طرٌق عن Ach تحرر منع•

 .terminal nerve endings  الطرفٌة العصبٌة النهاٌاٌات فً وموجود

9 



 آلية التأثير

 the  المشبك قبل ما العصبٌة النهاٌة على نوعً مستقبل مع الثقٌلة السلسلة ارتباط•

presynaptic nerve terminal مستقبل-الذٌفان لمعقد ٌشكل مما . 

•endocytosis الحالة الحوٌصالت خالل الخفٌفة السلسلة تحرر ثم من و  vesicle 

lysis.  

 specific protein  النوعً البروتٌن أشكال مختلف بقص الخفٌفة السلسلة تقوم•

isoforms  العصبٌة النهاٌات هذه من كولٌن األسٌتٌل تحرر و ارتباط عن المسؤول. 
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 آلية التأثير
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؟!!هل الثىتىكس دواء   

European Journal of Pharmaceutical Sciences, vol 15, Walsh, Biopharmaceuticals and Biotechnology, 
p 135–138, 2002 



 اإلنتاج والوراقثة
•Clostridium botulinum   

•C. butyricum 

•C. baratii  

•C. argentinese. 

 

 .مختلفة بكتيريا ساللة بواسطة ما سريري الستعمال المصمم BTX من مستحضر كل تصنيع يتم
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 اإلنتاج والوراقثة



formulation الصياغة  
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 هقارنة تين تعط الوستحضرات التجارية
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 هقارنة تين تعط الوستحضرات التجارية
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  dynamic wrinklesالتجاعيذ الحركية   

 expression lines التعبٌر خطوط مع التجاعٌد هذه تتطور•
 المتكرر التقلص بسبب ذلك و السنٌن تقدم مع تدرٌجً بشكل

 facial muscles الوجه لعضالت

 بالجلد الوجه عضالت ترتبط•

 

 

 

 

   تجاعٌداً  المتكرر التقلص ٌسبب•
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Facial aging 

Loss of facial volume is one of the most important 
determinants of facial aging. 19 



 االستطثاتات
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facial rejuvenation 



 االستطثاتات
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 اختيار المريض

 مضادات االستطباب•

 ارتفاع الجبهة•



 اإلجراءات

 .  ٌتم حقن كمٌات زهٌدة باستخدام إبرة دقٌقة إما ضمن العضلة أو تماماً تحت او ضمن الجلد•

وبالتالً ٌصبح السحب العضلً  ابٌر الوجهٌةٌطلب من المرٌض أن ٌقوم بإجراء بعض التع•

muscle pull واضحاً تحت الجلد. 

 .بعد أن ٌقوم المرٌض بإرخاء العضالت الهدف BTX-Aٌتم حقن •

ٌتم تخفٌف األلم الناتج عن الوخز إما باستخدام إبرة دقٌقة جداً أو باستخدام مخدر موضعً قبل •

 .الحقن

 6و  4ساعة وٌصل لذروة التأثٌر بعد أسبوعٌن وٌستمر األثر بٌن  48بعد  BTXٌظهر تأثٌر •

 .أشهر و من ثم تعاد المعالجة بهدف الحفاظ على النتٌجة
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 تجاعيذ الجثهة
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 تجاعيذ الجثهة
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 تجاعيذ الوقطة
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 تجاعيذ قذم الغراب
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 االختالطات

 Drooping of an Eyebrow (Brow Ptosis) الحاجب انسدال•

 Drooping of an Eyelid (Blepharoptosis) الجفن انسدال•
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 االختالطات

 Mephisto Sign  ميفيستو عالمة•

•Bursing 

 Formation of Antibodies  المضادة األجسام تشكل•

29 



30 

 استطثاتات واستخذاهات أخري

Hyperhidrosis Cervical dystonia 
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 شكراً إلصغائكم


