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 اإلهداء

 
 

إلى الحضن الدافىء الذي غمرني بالقوة و الدعم و الطاقة.. إلى من ال تكفي كلمات 

الكون لشكرها.. إلى من حملتني بين ذراعيها طفلًة و اليوم تحمل ثمرة نجاحي بين 

 أمييديها.... 

 

 أبيسند الذي اتكأت عليه.. إلى من شقي ليجعلني أحظى بحلمي... إلى ال

 

 جدتيإلى القلب الحنون الذي لوال دعواته لما وصلت إلى نجاحي.... 

 

 أخيإلى من أرسله هللا لّي هديًة تزين حياتي... 

 

 جديإلى الروح الطاهرة التي كانت ستفرح بنجاحي... 

 

فراحي و أحزاني.. إلى من ترسم الفرحة إلى صديقة الطفولة.. إلى من ساندتني بأ

 آيةعلى وجهي بطاقتها اإليجابية... 

 

 خاليّ إلى من افتخر لوجودهما في حياتي... 

 

 سيلينا و ياسمينإلى الفراشتان و نبض الحياة ... 

 سالي                                                                                     
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 وسالحها كفاح الدنيا نأ علمني من لىإ...  ونجاحي راحتي جلأ من سعى الذي لىإ

  الغالي بيأ...  الكون في رجل عزأو اعظم لىإ... والمعرفة العلم

 

 لىإ...  دربي تنير الليالي تسهر من لىإ...  ودعائها صالتها في تنيندسا من لىإ

 ابتسامة جملأ لىإ...  والحنان العطف منبع لىإ...  حزانيأو فراحيأ تشاركني من

  الغالية أمي...  الوجود في امرأة روعأ لىإ...   حياتي في

 

 الحياة لك دور  ت ماأل من وقطعة يميل ال ثابت وضلع يمنى يد  عنهم قيل نالذي لىإ

اخوتي...  والصعاب العقبات من كثير في ثرألا غبال لهم كان من لىإ...   

براهيمإ - ديانا  

 

... وقلبهم بروحهم معي وقفوا الذين اولئك لىإ...  كهدية لنا الحياة تهبهم من لىإ

  فرح - جعفر...  ابتسامتهم ابتسامتي لتكن

 

 حتى شجعوني الذين لىإ...  مايملكون بكل وساعدوني بجواري وقفوا من لىإ

  اسماعيل مارلين - عفيف نوار - لوكان رابحة... فيه ناأ لما وصلت

 

...  العمل سوق في الدخول في وساعدني...  ومعرفته علمه من عطانيأ من لىإ

سعود عهد لصيدالنيةا  

                                                                       

 

 لين                                                                    
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و نتوجه بالشكر إلى كل الكادر التدريسي الذين ساهموا بنجاحنا و منحونا 

 علمهم و جهدهم..

 

 و نّخص بالشكر رئيس الجامعة األستاذ الدكتور صفوان العّساف..

 

 

 عميد كلية الصيدلة الدكتور محمد هارون...

 

 

ساهمت بنجاح هذا العمل.. درويش التي أشرفت و الدكتورة كنده  

 

 

 

 كل المحبة و االحترام
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 : مقدمة .1

و المطثية أ  البوتوكس هو بروتين سام لألعصاب تنتجه جراثيم كولستريديوم بوتولينيوم

 و هي جراثيم الهوائية موجبة الغرام. الوشيقية

 BoNT )و هو يُختصر ب Botulinum Toxin   من مصطلح( Botoxجاء اسم )

 (.BTXأو 

أكثر مادة حيوية  يعتبرنتج بكتيريا المطثية الوشيقية سم البوتولينوم العصبي والذي تُ 

 سامة معروفة على اإلطالق، فكمية ضئيلة جداً منه تكفي إلحداث ما يعرف بالتسمم

 -السجقي ، و هو عبارة عن شلل مع أعراض عصبية بصلية واضحة )عسر البلع 

 وهن العضالت( .  -جفاف الفم  -ضعف في الرؤية 

ن هناك العديد من التخمينات ُعرف التسمم السجقي في أوائل القرن التاسع عشر و كا

أن السبب يعزى إلى الحمض الدسم الموجود  2222حيث اقتُرح في العام  أسبابه، حول

في الالتينية  Botulusالنقانق و هو ما دعى لتسميته بالتسمم السجقي ألن كلمة  في

قام "فان إيميرجين" بنسبه إلى سم  2221أو النقانق ، لكن في العام  تعني السجق

 ري.بكتي

 يمكن للتسمم السجقي أن يحدث بثالث طرق:

التسمم السجقي المنقول بالغذاء: حيث تنمو البكتيريا الضارة و تقوم بتصنيع  ●

 السم الخاص بها في بيئة قليلة األوكسيجين كما في األطعمة المعلبة.

التسمم السجقي للجروح: يمكن أن تسبب هذه البكتيريا عدوى خطيرة بسبب  ●

 ي حال دخولها إلى الجرح.إنتاج السموم ف

ّضع: و هو النوع األكثر شيوعاً للتسّمم السجقي، يبدأ  ● التسمم السجقي لدى الرُّ

بعد نمو األبواغ  البكتيرية للمطثية الوشيقيّة في أمعاء الطفل، يحدث عادةً عند 

 األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين شهرين و ثمانية أشهر.
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 ة سبعة مستضدات سمية عصبية متمايزة محددة كأنماطتُنتج سالالت المطثية الوشيقي

جميع هذه األنماط المصلية لها بنية ووزن  . A-B-C-D-E-F-G))  مصلية هي

طة ثنائية رابثقيلة و سلسلة خفيفة تتحدان عبر  جزيئي متشابه ، تتألف من سلسلة

ولين يل كسيتاأل الكبريت وجميعها تتدخل في عملية النقل العصبي عبر منع تحرير

الذي يعتبر الناقل العصبي الرئيسي في الوصل العصبي العضلي، وعندما يتوقف النقل 

 عبر المشبك بواسطة سم البوتولينوم تغدو العضالت ضعيفة و ضامرة سريرياً.

 

 وم توكسينينلية عمل البوتولآ 1رسم توضيحي 

 

 nerve terminals degenerationالمتأثرة  نهايات العصبيةال يسبب ذلك تنكس لل

 عبر تنبتيفة استرداد الوظ ستعادة القدرة على النقل العصبي حيث يمكنايمكن بل 

 أشهر. 3 - 2ما يستغرق ذلك  عادةيات العصبية و تشكيل مشابك جديدة والنها

فا" عالعضلي و إحداثه بنتيجة ذلك ضإن اكتشاف خاصية هذا السم بإيقاف النقل العصبي 

ول أ آالن سكوت() كان طبيب العيونستخدامه كوسيلة عالجية ، وساس القد وضع األ

 من استخدم سم البوتولينوم في عالج الحول و بذلك فتح الطريق أمام إجراء األبحاث

 السريرية في العديد من التخصصات .
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 وبالتالي:

لعضلي ا ر األستيل كولين في الوصل العصبييَحول سم البوتولينوم دون تحري ●

 العصبونات الكولينيرجية في الجهازين الودي و نظير الودي. و في

يؤدي الحقن الموضعي للسم إلضعاف العضالت ذات النشاط الزائد و ضبط  ●

 ."بة كولينيرجياصّ المفرط للغدد المع اإلفراز

 يجب حقن السم في العضالت أو الغدد المصابة ، أما الجرعات فتُحسب نسبةً إلى

 ىالة بشكل عام علعّ يض بشكل فردي. تعتمد الجرعات الفتخدام و كل مراالس طريقة

  .حقن ، فكلما زادت الكتلة زادت الجرعةتُ كتلة العضالت التي 

 حوالي ثالثة أشهر عادةً يحتاج بعدها المرضى إلعادة Aيستمر تأثير سم البوتولينوم 

  ألخرى. الحقن وفق فواصل زمنية منتظمة تختلف من مريض آلخر و من حالة

جدداً، م يشعر المرضى بالراحة بعد كل حقن ثم تتراجع حالتهم تدريجياً ما يتطلب الحقن

ستجابة للحقن وفقاً لمدى ارتياح المريض و بقياسات موضوعية في سياق و يتم تقييم اال

 الفحص السريري.

 ستجابة بعضالحقن على مدى سنوات ، وقد تضعف ايحتاج معظم المرضى لتكرار 

 ى بسبب تكوين أجسامهم ألضداد لهذا السم فلم يعد ينفع معهم مثل ذي قبلالمرض

 خاصة مع أولئك الذين تلقوا جرعات عالية منه، حينها ينبغي تخفيف الجرعة ألقل

تُجرى العديد من الفحوصات ألنماط متنوعة من حيث  مقدار و أقل تكرار ممكن.

 تجارب الُمجراة على الفئران الحيّة.المستعملة في ال االضداد ، أكثرها استخداماً تلك

أنهم  Aجراة على المرضى المقاومين للنمط المصلي مُ تبيَّن في التجارب السريرية ال

 (. B-C-Fيستفيدون من األنماط األخرى مثل) 

 من البوتولينوم توكسين لالستخدام البشري.  Bو  Aالنمطين  تطوير تم

الم ، الوحيد المعتمد من قبل منظمة الغذاء وهو األكثر شيوعا" حول الع Aيعتبر النمط 

 بما يخص األغراض التجميلية.  FDAو الدواء األمريكية 
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 بصنفيه األمريكي و البريطاني بشكل أساسي لعالج حاالت ما Bفي حين يسوق النمط 

  Cervical dystoniaيعرف باالنقباض الالإرادي المستمر )التيبس( لعضالت الرقبة

مرضى العلى  Off – Label drugلالستخدام بدون تصريح  Bوكما يوصف النمط 

  .Aاللذين لديهم مقاومة للنمط 

 و  A & Bمن النمطين التجارية  فيما يلي جدول بأسماء أهم المستحضرات

 المتوافرة في األسواق:

 

 :SHELF LIFEالعمر على الّرف 

درجة  2-2عمر يقّدر بسنتين بدرجة حرارة   abobotulinumtoxinAيملك ال 

 2-2سنوات بدرجة حرارة  3-2فعمره  onabotulinumtoxinAمئويّة، أّما ال 

سنوات بدرجة حرارة  4-3عمره  incobotulinumtoxinAدرجة مئويّة ، أّما ال 

  رفه.الغ

 العيار بالوحدات الشركة المصنعة النمط االسم التجاري

Botox (Onabotulinum toxinA) A Allergan 50U, 100U, or 200U 

Dysport 

AbobotulinumtoxinA)) 
A Ipsen 

300U or 500U  

 

Xeomin  

(IncobotulinumtoxinA)  
 

A Merz 100U  
 

Botulift A Medytox 100U  
 

Prosigne A 

Lanzhou 

Institute of 

Biological 

Products 

50U or 100U  
 

Myobloc 

(RimabotulinumtoxinB) 
B 

Solstice 

Neuroscience 

5,000U  

 

NeuroBloc B Eisai 5,000U 
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 :للبوتوكس العالجية االستخدامات .2

 :باإلضافة إلى الجانب التجميلي يُستخدم البوتوكس ألغراض عالجية كثيرة منه

  (الشقيقة)عالج الصداع النصفي 

 في طب االسنان 

 عالج فرط التعرق 

 عالج االكتئاب 

 عالج السلس البولي 

 عالج تشنج العضالت 

 

 الشقيقة:الصداع النصفي أو   .2.1

، اشتدادي، يتظاهر بنوبات ألمية تفصل بينها نوبات راحة خالية من منمزألم رأسي 

إلى آخر وحتى عند يختلف تواتر وشدة وتظاهرات هذه النوبات من مريض . الصداع

وهي مرض شائع يتراوح معدل حدوثها ما بين  نوبة الى أخرى.المريض نفسه من 

فئات العمرية و لكن ليمكن أن تحدث عند مختلف اكما و .العالم سكانمن  22-25%

عام، و النساء  41-31تُشاهد النسبة العظمى عند البالغين بعمر بين بنسب متفاوتة. 

 أكثر ُعرضة لإلصابة من الرجال بحوالي ثالث مرات.

 األشكال السريرية للشقيقة: .2.1.1

 International Headache Societyتُصنف المنظمة العالمية آلالم الرأس )

IHS ) ة هي الشقيقة بدون أورة والشقيق "أنماط مختلفة أكثرها شيوعافي ست الشقيقة

 .مع أورة

من مرضى الشقيقة. تتظاهر بألم في  % 11 -21 تشاهد عند  الشقيقة بدون أورة: 

يميزها المريض بسرعة وتختلف  الي عدة ساعات بأعراض منبئةبحو "الرأس مسبوقا

نفسه، منها اإلحساس بالتعب من مريض الى آخر ولكنها ثابتة نسبياً عند المريض 
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قد تتنوع التظاهرات السريرية لهذه  والنعاس، شعور بالجوع، او اضطرابات بالمزاج.

ألم رأس )صداع( يبدأ ويتطور تدريجياً  النوبة ولكن هناك بعض األعراض الثابتة:

 ساعة. 22-4وبشكل سريع وتتراوح مدته ما بين 

 ات التالية:يتميز الصداع باثنين على األقل من الميز

 و حجابي ونابضصدغي أ •

 وحيد الجانب •

 متوسط الى شديد •

 يتزايد مع الجهد الفيزيائي •

 عراض التالية:" مع واحد على األقل من األويترافق هذا األلم غالبا

 قياءإو إغثيان  •

 رهاب من الضوء أو الضجة أو الرائحة •

 المدة، يستيقظ بعده المريض معتنتهي نوبة الشقيقة عادة بطور من النوم المتفاوت 

اإلحساس بتعب شديد وبعض المرضى يشكون من بعض اآلالم المتبقية مثل اآلالم 

 العضلية أو فقدان الشهية.

 في هذهمن المرضى .  %31-21أقل انتشاراً و تشاهد عند حوالي  الشقيقة مع أورة :

 ."يكون الصداع مسبوقاً أو مترافقاً مع ما يسمى "األورةالحالة 

 خلل عصبي مؤقت وعكوس ويحدث تراجعاألورة: هي مجموعة أعراض ناتجة عن 

 هذه األعراض خالل أقل من ساعة سابقاً أو مترافقاً مع بدء األلم.

 تختلف أعراض األورة من شخص آلخر وتشمل حسب الترتيب األكثر انتشاراً :

و بقع وهاالت أ بقع سوداء  اضطرابات في الرؤية )الشقيقة العينية( تتظاهر ب: •

 متوهجة
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 اضطرابات حسية: تشوش في اإلحساس مع تنميل وخدر •

 اضطرابات كالمية نادرة •

 اضطرابات حركية نادرة جداً  •

التظاهرات األُخرى مشابهة للشقيقة الشائعة ولكن الصداع يدوم لفترة أقصر؛ عادةً من 

 ساعات وقد تكون النوبة بدون صداع. 2 -6

 : قيقةللش المرضية اآللية .2.1.2

دء ب يُعبر عنه بمفهوم )العتبة الشقيقية(. اضطراب عصبي وعائيالشقيقة عبارة عن 

تجاه  (نوبة الشقيقة ينتج عن حساسية زائدة عند مرضى الشقيقة )عتبة شقيقية منخفضة

المحرضات الداخلية )الناتجة عن النُظم الحيوية( أو الخارجية )الضغط النفسي 

stress).... مراحل اإلمراضية لنوبة الشقيقة تتضمن:الفإن  وهكذا ، الضوء 

يقود  أدرينالين والذيرجذع الدماغ مما يسبب إفراز للنوتحريض الُجمل العصبية في • 

 حات.الصفي ومن ثم إفراز السيروتونين من هذهبدوره إلى تجمع الصفيحات الدموية 

بب فقدان ر مما يستقبُّض بعض الشرايين الدماغية تحت تأثير السيروتونين الُمتحر• 

 ترويه موضعيه ومؤقته مسؤولة عن أعراض األورة عند بعض المرضى.

به الس للسيروتونين هبوط فُجائي في التركيز السيتوبالسمي•   ريع والشديد.بسبب تخرُّ

 لتهابيةاإلى تحرر ببتيدات عصبية تحريض العصب مثلث التوائم مؤدياً • 

(substance P ًمسبباً تفاعال )ددُّ ياً في السحايا )األم الجافيه( مترافقاً مع تملتهابا 

وعائي وتسرب للبالسما خارج األوعية مسؤول بدوره عن تحريض مستقبالت ألمية 

 محيطة باألوعية .

 :الشقيقة لعالج المستعملة األدوية .2.1.2
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 مثل المسكنات المحيطية و مضادات هناك أدوية مستعملة في عالج نوبة الشقيقه

 ات مستقبالتروئيدية و مشتقات قلويدات مهماز الشيلم و مقلدااللتهاب الالستي

 )التريبتان(. 5HT1B/Dالسيروتونين 

 :الشقيقة لعالج البوتوكس .2.1.2

 لعالج Onabotulinum ToxinA تمت الموافقة على استخدام 2121في عام 

حيث أظهرت دراسات أن البوتوكس ،  FDA ال الصداع النصفي المزمن من قِبل

مواد من هذه التحريض مستقبالت األلم. وواقل العصبية ذات الصلة بيمنع تحرر الن

substance P  يث كما ذكرنا سابقا"، حاآللية المرضية للشقيقة سلسلة الذي يدخل في

بيط الحسي إلى التثبشكل غير مباشر يفترض بأن التثبيط الحسي المحيطي قد يؤدي 

 بذلك نهأفي عالج األلم المزمن. إذ  وبالتالي كألية محتملة لفعالية البوتوكس المركزي

 يقلل من تواتر و مدة و شدة النوبة.

ToxinA Onabotulinum دامه لعالج هو الوحيد الذي تمت الموافقة على استخ

تمت معالجتهم ب  دراسة أجريت على مرضىلكن هناك ن، الصداع النصفي المزم

Incobotulinm ToxinA  و شدة النوبات.لوحظت تحسنات كبيرة في تواتر  وقد 

يوًما أو أكثر  25لمدة  النصفي يُستخدم البوتوكس للمرضى الذين يعانون من الصداع

هو  و الشهر. فكلما زاد تكرار الصداع  كانت استجابة المريض أفضل للبوتوكس. في

، يوما" في الشهر 24لمدة أقل من  غير معتمد للمرضى الذين يُصابون بالصداع  عالج

 المريض أنواع أخرى من الصداع.ذا كان لدى إأو 

)منطقة ما بين الحاجبين( ، في الجبهة، على جانبي   glabellaيتم الحقن في ال 

الحاجبين، في العضلة الصدغية،  في العضلة شبه المنحرفه ) و هي عضلة تغطي 

لطبيب من قبل ا دتحدفي نقاط تسمى نقاط الزناد  (مؤخرة الرقبه و الكتف و أعلى الظهر

 ة كما هوبة بالقرب من العضلة شبه المنحرفمن خالل الضغط خلف الرقص المخت

 . 2موضح في الصورة التوضيحية 
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إنش( إلى العضلة  2يتم توجيه إبرة بقياس )بعد التخدير الموضعي أو وضع الثلج،  

 5 عادةً ما يتم حقن ) من خالل الجلد باتجاه العظم، و يتم حقن البوتوكس في العضلة.

-3 نميدوم التأثيروقد  في منطقة الزناد و تدليك العضالت بعد الحقن. ت(وحدا 21 -

 أشهر. 6

 

 أماكن حقن البوتوكس للشقيقة 2رسم توضيحي 

 تشنج العضالت:  .2.2

التشنجات العضلية يمكن أن تكون مصدراً لأللم عند الكثير من المرضى خصوصاً 

)اضطراب يصيب العضالت يترافق مع التعب و  يالجياالفيبرومالذين يعانون من 

 chronic fatigue ومتالزمة التعب المزمنمشاكل في النوم و الذاكرة و المزاجية( 

syndrome  هي إحساس بالتعب بشكل مستمرلدرجة تمنع من القيام بالمهمات اليومية(

ذلك ونتيجة ل العادية(. كما أن هذه التشنجات العضلية تعيق وتجعل كل حركة صعبة

يمكن للتشنج أن يؤثر سلباً على العديد من األنشطة الحركية بما في ذلك الجلوس، 

 والمشي، وتناول الطعام، والحديث واللعب عند األطفال.

في بعض الحاالت على الرغم من العالجات المتعددة واستخدام العديد من األدوية ال 

عضلي. لعالج الشد ال ن البوتوكسبحقاأللم والتشنجات، وقد ينصح يمكن التخلص من 

و بما أن البوتوكس يعمل عن طريق منع انتقال اإلشارات العصبية بين األعصاب 
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والعضالت مما يؤدي إلى ارتخاء العضالت وهذا بدوره يخفف من أعراض التشنج 

 . زيادة نطاق الحركةوبالتالي  بما في ذلك األلم وتيبس العضالت

عالمة من  وضع ، حيث يتمالمتشنجة العضلة ألياف فيجلد عبر اليتم حقن البوتوكس 

اص تغطى المنطقة بكريم خم لم على المنطقة المراد عالجها ثبل الطبيب باستخدام الققِ 

تستغرق عملية الحقن لعالج الشد العضلي حوالي ويمكن أن  .قبل الحقن لتخدير الجلد

 نصف ساعة أو أقل.

 الرقبة في البوتوكس بحقن العضالت تيبس حل: 

 الالإرادية، وفي حين أن سببه غيربتقلصات العضالت  خلل التوتر العنقييتميز 

معروف إلى حد اآلن، لكن يمكن أن تتفاقم هذه الحالة على المدى الطويل، ويعتبر 

الحقن لعالج الشد العضلي في الرقبة، أو خلل التوتر العنقي عالجاً ناجحاً جداً في 

 كة، والنطاق الحركي الطبيعي للرقبة.تخفيف األلم، وإعادة الحر

 العين في البوتوكس بحقن العضالت تيبس حل: 

، Blepharospasm تشنُّج الجفن، ومعالجة ولحَ الالج يتم إعطاء البوتوكس أيضاً لع

جفون، ال غير إرادي للعضالت التي تتحكم فيوهو مصطلح يصف أي انكماش عضلي 

فنين، ويمكن أن يتفاقم إلى العمى إذا ترك دون وعادة ما يؤثر تشنج الجفن على ِكال الج

بما أن تشنج الجفن يتسبب في تقلص العضالت حول العين، يعمل البوتوكس  عالج.

على إيقاف النبضات العصبية التي تتحكم في هذا االنكماش ونتيجة لذلك تريح 

 العضالت في تلك المنطقة.

 الوجه في البوتوكس بحقن العضالت تيبس حل: 

ضات الالإرادية المتكررة لعضالت الوجه تميز االضطراب المعروف باسم االنقبا

عضالت (، هذا االضطراب يؤثر عادة على الHemifacial Spasm) تشنج الوجه

من هذه  %15الحقن لعالج الشد العضلي  ناجح بنسبة  دّ في جانب واحد من الوجه ويع

 الحاالت.
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 :العضلي تشنجال لعالج الحقن ومضاعفات مخاطر .2.2.1

 من المضاعفات التي تلي البوتوكس لعالج خلل التوتر العنقي:

 صعوبة في البلع. ●

 أعراض البرد أو االنفلونزا. ●

 ألم الرقبة. ●

 الصداع. ●

 من المضاعفات التي تلي البوتوكس لعالج تشنج الوجه وعالج تشنج الجفن:

 ضعف الوجه. ●

 تدلي الجفون. ●

 التهاب القرنية. ●

 جفاف العين. ●

 لرؤية المزدوجة.ا ●

في حاالت نادرة قد ينتشر تأثير توكسين البوتولينوم إلى أجزاء أخرى من الجسم، مما 

 و خطورة: قد يؤدي إلى حدوث آثار جانبية أكثر شدة

 مشكلة في التنفس. ●

 مشاكل في التحدث أو البلع. ●

 ضعف كلي في العضالت. ●

 مشاكل في الرؤية. ●

 :فرط التعرق  .2.2
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 ارتفاع درجة حرارة الطقس أو عند معظم األشخاص عند معيحدث  التعرق الطبيعي

بي العص وهو ناجم عن تنشيط الجهازممارسة التمارين أو عند القلق أو تحت الضغط. 

 للغدد العرقية عند التعرض للعوامل السابقة و ذلك بهدف تبريد الجسم.

ون نسان بدى أي تعرق غير طبيعي يحدث عند اإللإأما مصطلح فرط التعرق يشير 

و  ،بفرط التعرق البؤري الرئيسي كثر شيوعاً األيسمى الشكل  وجود محفزات لذلك.

شارات الى الغدد العرقية ذات بح األعصاب المسؤولة عن إرسال اإلفي هذا النوع تص

  الوجه.و  على راحة اليدين و باطن القدميننشاط مفرط ، و يؤثر هذا النوع عادةً 

النوع من فرط التعرق فقد يكون سببه وراثي و هذا ألنه ينتشر ال يوجد سبب طبي لهذا 

 في العائالت احياناً.

 عندما يكون التعرق الزائد ناجماً يحدث  وهو األكثر انتشارا" فرط التعرق الثانويأما 

 عن حالة طبية مثل:

 داء السكري ●

 مشاكل الغدة الدرقية ●

 نواع السرطاناتأبعض  ●

 النوبة القلبية ●

 ابات الجهاز العصبياضطر ●

 دويةو بعض األ ●

طرق جراحية وغير جراحية؛ الخط ا ول لعالج مشكلة فرط التعرق و منههناك عدة حل

األول في المعالجات غير الجراحية يشمل مضادات التعرق الموضعية مثل كلوريد 

 جاأللمنيوم، لكن يؤخذ على هذه المعالجات أنها ذات تأثير قصير األمد غالباً، وتحتا

إلى تطبيق متكرر ، عدا عن كونها غير فعالة في إنقاص إنتاج العرق، وقد ال يتحملها 

 المريض جيداً )يمكن أن تسبب التهاب أدمة هياجي ثانوي(.
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قد تؤدي  جريف العقد العرقية، وهي معالجاتتمنها أما المعالجات الجراحية 

نها تتطلب أجور عمل الت عالية من النكس، كما أدّ ق معقّ حتُ ية، ودّ الختالطات ج

 جراحي، وزمناً للتعافي، والتعرض للتخدير.

ن م انتكاسا"لذلك، يجب أن تكون المعالجة المثالية لفرط التعرق أكثر أماناً وأقل 

المعالجات الجراحية، وأكثر تحمالً وذات تأثير أطول من المعالجات الموضعية. 

كمادة عالجية مهمة، ويقوم  A النمطلينوم توكسين من باعتماد هذه المعايير، برز البوتو

لزائد للغدد ما يؤدي لمنع التنبيه امتأثيره على تثبيط إفراز األستيل كولين بشكل مؤقت 

ين لينوم توكسالبوتوالعرقية الذي يؤدي إلى فرط التعرق. أظهرت دراسات عديدة أن 

ا بين آمن وفعال وذو تأثير أكثر استدامة في عالج فرط التعرق، كم A من النمط

 عالجات الموضعية لفرطالباحثون أن المرضى الذين لم يبدوا استجابة جيدة على الم

وتحسنت حالتهم  %25قد نقص عندهم التعرق بنسبة  Aقنوا ببوتوكس حُ التعرق ثم 

العاطفية والفيزيائية بشكل ملحوظ بعدما أنقصوا من القيود التي فرضوها على 

الل ختختفي  األعراض أنحظ وو قد لُ  لديهم.نشاطاتهم اليومية بسبب فرط التعرق 

وهذا  أشهر 1-6 بين  تراوحتستمر غياب التعرق لفترة يأسبوعين من تطبيق الحقن، و

كل المرضى قد تتشمع االنتباه أن بعض ، يعني أن إعادة تطبيق المعالجة أمر ضروري

 تكرار.مع الفي أجسامهم أضداد للتوكسين المحقون ما يؤدي إلى نقص فعالية المعالجة 

 .قيقةباستخدام إبرة د في األدمة الغنية بالغدد العرقية الجلد داخلالبوتوكس  حقن يتم

بوتوكس للمرضى الذين يعانون من فرط التعرق الثانوي )التالي لمرض ما( الال يطبق 

أو الذين تعرضوا سابقاً لتجريف جراحي للغدد العرقية أو الذين لديهم اضطرابات 

الدم. المرضى الذين يعانون من حالة إنتانية في موقع الحقن أو من  شديدة في تخثر

حالة إنتانية جهازية عامة، يُطلب منهم أن  يؤجلوا الحقن إلى ما بعد تعافيهم. كذلك 

يجب تجنب حقن المرضى الذين لديهم حالة طبية حالية قد تتداخل مع الوظيفة العصبية 

المبرت )اضطراب مناعي -زمة إياتونالعضلية مثل الوهن العضلي الوخيم، ومتال

 ذاتي يُضعف االتصال بين األعصاب و العضالت(، أو التصلب الجانبي الضموري
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مرض متقدم في الجهاز العصبي يسبب فقدان التحكم في العضالت(، كذلك يجب عدم )

  حقن النساء الحوامل والمرضعات.
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 : كتئاباال .2.2

 

 

 

 

 

 

 

خص حول العالم. هناك حاالت خفيفة مليون ش 311هو مرض يصيب أكثر من 

 لى االنتحار. إمن االكتئاب و قد يؤدي احياناً متوسطة و شديدة 

 أعراض تتعلق بالمشاعر وتتضمن:مع الكتئاب يترافق ا

 تعاسة وبؤس وخمول وتشاؤم. •

انخفاض حب أو احترام الذات وتشمل الشعور بالذنب وعدم الكفاءة والشعور  •

 بقبح المظهر.

 د وفقدان الدوافع.الترد •

 أعراض بيولوجية وتتضمن:و 

 تراجع في القدرة على التفكير والفعل •

 فقدان الشهية ونقصان الوزن •

 اضطرابات في النوم. •

 :االكتئاب أنماط .2.2.1

 الرئيسي االكتئابي االضطراب: 

 إن كان يعاني من خمسة أو أكثر منالمريض باالكتئاب الرئيسي  شخصيُ 

 :عظم األيام لمدة أسبوعين متتاليين أو أكثرفي م تاليةاألعراض ال
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 فقدان االهتمام والمتعة للقيام بالنشاطات اليومية.  •

 فقدان أو زيادة الوزن.  •

 صعوبة في النوم، أو شعور بالرغبة في النوم معظم أوقات اليوم.  •

الشعور بالعصبية والقلق، أو على النقيض تماًما الشعور بالخمول أو الكسل  •

 يًا وعقليًا. جسد

 الشعور باإلعياء والتعب وفقدان الطاقة. •

 الشعور بأن الشخص عديم القيمة ويصاحبه شعور بالذنب. •

 مشكالت في التركيز وأخذ القرارات.  •

 التفكير في االنتحار.  •

 المستمر االكتئابي االضطراب: 

 رض من، وتختلف حدة هذا الماليتينألكثر من سنتين متتقد يستمر  مزمن مرض

 معتدل إلى متوسط أو شديد الخطورة.

 القطب ثنائي اضطراب: 

في المزاج، إذ يمر المريض بفترات تغير  اضطراب حاديعد اضطراب ثنائي القطب 

في المزاج تؤدي إلى الهوس أو الهذيان، ومن الممكن أن تكون األعراض المصاحبة 

حتاج ان بشكل كبير بحيث يلهذه الفترات بسيطة، ومن الممكن أن تؤثر على حياة اإلنس

يعد هؤالء األشخاص عرضة لإلقدام  إلى دخول المشفى إذ يفقد ارتباطه بالواقع تماًما.

 على االنتحار بشكل أكبر من األشخاص الطبيعيين بخمسة عشر مرة.

 الموسمي العاطفي االضطراب: 
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نسان إليعد االضطراب العاطفي الموسمي أحد أنواع االكتئاب المختلفة التي تصيب ا

في فصول معينة في السنة، مثل: فصل الشتاء، حيث يصاب اإلنسان بهذا النوع من 

االكتئاب بسبب قصر فترات النهار والتعرض ألشعة الشمس بنسبة أقل، بحيث يتخلص 

 اإلنسان من االضطراب العاطفي الموسمي في فصل الربيع والصيف.

 أو بالتعرض، ن أنواع االكتئابتساعد أدوية االكتئاب على التخلص من هذا النوع م

 دقيقة يومياً. 31 - 25لضوء مخصص لمدة 

 تئاب الُذهاني:االك 

ب مجتمعة مع يعاني األشخاص المصابين باالكتئاب الذهاني من أعراض االكتئا

 .ان معاً ذهبأدوية االكتئاب وال عادة يتم العالج  األوهام.و  الهلوسةك أعراض الذهان

 :أدوية االكتئاب .2.2.2

 (ssRIsات إعادة امتصاص السيروتونين االنتقائية )مثبط •

 (SNRIمثبطات إعادة امتصاص السيروتونين و النورإبنفرين ) •

 مضادات االكتئاب الالنمطية •

 مضادات االكتئاب ثالثية الحلقه  •

 (MAOIمثبطات األكسيداز أحادي األمين ) •

 البوتوكس في عالج االكتئاب: .2.2.2

، نفسيلتتحسن حالتهم بأخذ األدوية و جلسات العالج ا الكثير من مرضى االكتئاب لم

 يجاد حلول بديلة. إهناك حاجة لتطوير طرق العالج و  لذلك كان

رحت دراسات أولية أن معالجة العضالت المسؤولة عن التعبير عن الغضب عن تُ اق

م عصبي و يعمل كمثبط طريق البوتوكس قد يحسن من أعراض االكتئاب بما انه س

 .لهلية عمن آكما ذكرنا سابقا" ع ن يسبب شلل مؤقت بهذه العضالتأيع فهو يستط
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لى إخص ذا نظر الشإتؤثر على الحالة النفسية فمثالً أثبتت الدراسات أن تعابير الوجه 

يشعر س سينعكس ذلك على نفسيته و مزاجه والمرآة و أبدى تعابير حزينة على وجهه 

 اً.شعر انه شخص متفائل و سيبدأ نهاره سعيدبالحزن تلقائياً، و كذلك عندما يبتسم سي

معظم مرضى االكتئاب تعابير وجههم حزينة و هنا نجد أن العالج الدوائي يجب أن 

 يكون مترافقاً مع عالج لتعابير الوجه ألن هذا يساعد المريض على الشفاء بشكل أسرع.

 ر بعضها: و لهذا تم إجراء العديد من التجارب على عدد من مرضى االكتئاب سنذك

في  A مطأجريت تجربة سريرية تم فيها تطبيق البوتوكس من الن 2112في عام 

بعد شهرين لم يعد غالبية ، مرضى يعانون من االكتئاب 21ة ل العضالت العبوس

المرضى مكتئبين سريرياً وفقاً لمعايير الدليل التشخيصي و اإلحصائي لالضطرابات 

كن لديهم خطوط عبوس ظاهرة على وجههم قبل العقلية، و معظم هؤالء المرضى لم ي

و بسبب حالتهم النفسية سيعبسون و هنا يأتي دور البوتوكس  اً ن هم تلقائيالعالج، و لك

ذا ن هأحزين أو غاضب على وجهه مما يؤكد لكي يمنع المريض بأن يبدي أي تعبير 

 لي.ين تجمسُّ هم أصبح أفضل حيث لم يكن هناك تحالتحسن لم يكن بسبب أن مظهر

و تم استخدام  إمراة  252حيث تمت الدراسة على  2112في عام طلقت دراستين أُ 

 ثالثة عالجات:

 وحدة 31بوتوكس بجرعة  ●

 وحدة 51بوتوكس بجرعة  ●

● Placebo 

 نقطة باألسبوع 3.6المرضى بنسبة  ضت االكتئاب لهؤالءفّ وحدة خ 31الجرعة 

ظهار أي فرق عن العالج إفشلت في  51أما الجرعة  .placeboالسادس مقارنةً مع ال 

قريبة من النتيجة التي نراها بالعالج  تيجتهن وحدة كانت 31ب . العالج placeboب 

التقليدي بمضادات االكتئاب. كما أظهرت التجربة أن هذه الطريقة ال تملك اآلثار 

 الجانبية االعتيادية ألدوية االكتئاب مثل زيادة الوزن.
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عالج بديل لألمراض النفسية التي فشلت من الممكن أن يكون هر البوتوكس أنه ذاً أظإ

عالج بديل للمرضى الذين عانوا من أن يكون  يضاأة التقليدية في عالجها و األدوي

 التأثيرات الجانبية لألدوية الشائعة.

 فرط نشاط المثانة :  .2.2

عدم القدرة على متالزمة فرط نشاط المثانة هي مجموعة من األعراض تتلخص في 

ية صيب العضالت الملساء للمثانة البول، تت التبول وكميته وتكراره السيطرة على وق

قدرتها على تجميع البول ويشعر المصاب بالرغبة المفاجئة تفقد  مثانةالبشكل يجعل 

 . احتمالية إصابة النساء أكبر من الرجال للتبول.

 ة عن:صابة بمتالزمة فرط نشاط المثانتنتج اإلحيث 

 االضطرابات العصبية مثل مرض باركنسون. ●

 السكتة الدماغية. ●

 مرض التصلب المتعدد. ●

 اإلفراط في تناول السوائل. ●

 خلل في وظائف الكلى. ●

 مرض السكري المزمن. ●

 ة للبول.رّ دمُ األدوية ال ●

 التهابات المسالك البولية. ●

 ورام او حصوات المثانة.إصابات المثانة مثل األ ●

 ند الذكور.تضخم البروستات ع ●

 اإلفراط في تناول المنبهات أو الكحول. ●

 :التالية األعراضويترافق فرط نشاط المثانة ب

 عليه السيطرة يصعب بالتبول بالرغبة المفاجئ الشعور. 

 رادي ) سلس البول(إان البول غير الطوعي او بشكل ال فقد 
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  مرات في اليوم. 2كثر من كثرة التبول والتي تصل أل 

 التبول الليلي 

 

 عالج فرط نشاط المثانة: .2.2.1

ي فعل الكوليني على مستقبالته المسكارنية فتخدام مضادات الباسيمكن الدوائي العالج 

ل تشنج بقلت ىممايؤدي إل سوليفيناسين السكسيناتو  تروسبيوم كلوريدبطانة المثانة  كال

ي لذاكمضاد كوليني أيضا" و . باإلضافة للبروبيفيرين العضالت الملساء للمثانة

 سلس البول. يستخدم في اإللحاح البولي و

 األدرينالية( 3تا مستقبالت بيمن زمرة ناهضات ميرابيجرون ) كما ويستخدم دواء

 . يعمل على إرخاء العضالت الملساء للمثانة

مثانة تفريغ ال، تقليل استهالك السوائل من خالل: عالج غير دوائيكما و يترافق مع 

لمثانة تدريب ا ل ومحاولة التبول مرة اخرى.وّ يال بعد التبي االنتظار قلأبشكل مزدوج 

دقيقة لفترة معينة  31بتأخير التبول لمدة  اً ر التبول حيث يبدأ المريض تدريجيعلى تأخي

حيث يعمل ذلك على  اً ساعات يومي 4-3لتصل الى  اً ومن ثم زيادة مدة التأخير تدريجي

لزيادة قدرتها على وسيع المثانة العالج الجراحي لتوهناك  تقوية عضالت الحوض.

 كبر من البول.أاستيعاب كميه 

 فرط نشاط المثانة: لعالج البوتكس .2.2.2
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استعمالها ها وليست التطبيقات البولية للبوتوكس جديدة لكن الجديد هو إجازة استخدام

عمل البوتوكس ألول مرة في الحاالت البولية بشكل آمن في تُ على نطاق واسع. اس

ن العشرين، لكنه لم يصبح معروفاً ومعتمداً إال في العقد األول من القرن سبعينات القر

الحادي والعشرين، وقد أحدث استعماله بتطبيقاته المختلفة ثورة في  طيف المعالجات 

ذات النمط المحافظ وذات الدرجة القليلة من الغزو والمستخدمة في معالجة اضطرابات 

ك، ال تزال هناك قيود على إجازة هذه التبول واالضطرابات الجنسية؛ مع ذل

 .FDAاالستخدامات من قبل الهيئات الناظمة، مثل 

المبادئ العامة لعمل البوتوكس هي ذاتها في التطبيقات البولية المختلفة له، فهو يرتبط 

بمواقع قبل مشبكية على النهايات العصبية الكولينية و يؤدي لنقص إفراز األستيل 

ما من الحصار العصبي العضلي ويؤدي أوالً إلرخاء العضلة  كولين، ما يسبب درجة

و ( Detrusor muscleالتي تحقن به بشكل مباشر في المثانة هي العضلة الدافعة )

هي عضلة ملساء توجد في جدار المثانة ، تبقى هذه العضلة مسترخية لتسمح للمثانة 

تأثيراً   كما يمارس . البولباالحتفاظ بالبول ، و تنقبض خالل عملية التبول كي تُحرر 

مباشراً على المسارات العصبية الصادرة من هذه العضلة، وهذا سيؤدي إلى نقص في 

تقلصات هذه العضلة وزيادة في قدرتها على التالؤم المكاني )التكيف مع مكان وجودها 

التشريحي(. لكن في النهاية سيختفي تأثير البوتوكس وسيحتاج المريض إلى إعادة 

 ن إذا كان التأثير المرغوب مطلوباً.الحق

 

  التشريح العضلي للمثانة )العضلة الدافعة المستهدفة في حقن البوتوكس( 2 صورة توضيحية
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ية فعال بوتوكس في عالج السلس البولي، وفرطالاستخدام  FDAأقرت  2122في 

ين غير للكول عندما تكون المعالجة المحافظة باألدوية المضادة العضلة المثانية الدافعة

 كافية أو لم يتحملها المريض جيداً. 

عاليته بوتوكس فالبالمقارنة مع المعالجات االعتيادية لهذه الحاالت البولية أثبت حقن  

رغم أن بوتولينيوم توكسين هو ذيفان  قوي جداً إال  واستمرارية تأثيره بشكل أفضل.

ية، أي أنه ال يسبب حالة انسمام مّ الجية آمن تماماً من الناحية السأن حقنه ألغراض ع

ذيفانية لدى المريض، لكن حقنه في المثانة قد يسبب تأثيرات سيئة محددة، ويعتمد ذلك 

 على كمية الجرعة المحقونة وعلى ماهية المرض الذي  تتم معالجته. 

 تشتمل هذه اآلثار ما يلي:

 إنتان السبيل البولي ●

مثانية الدافعة لدى مرضى يعانون احتباس بولي حاد عندما يحقن في العضلة ال ●

من سلس بولي، ولكنه احتباس عابر ويتطلب وضع قثطرة بولية متقطعة ذاتية 

 االستخدام لفترة ال تتجاوز أسبوعين.

 بيلة دموية محدودة ●

 تشمل التطبيقات البولية للبوتوكس ما يلي:

 فرط فعالية العضلة المثانية الدافعة عصبي المنشأ ●

 مجهول السبب فرط فعالية المثانة ●

 خلل تآزر معصرة العضلة المثانية الدافعة ●

 اضطرابات عصبية وغير عصبية في وظيفة التبول ●

 متالزمة األلم المثاني/التهاب المثانة الخاللي ●

 متالزمة األلم الحوضي المزمن ●

 ضخامة البروستات الحميدة ●

 اضطراب وظيفة االنتصاب ●
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 لة الدافعةألية حقن البوتوكي في العض 2صورة توضيحية 

يتم إجراء العالج بحقن البوتوكس في العيادة تحت تأثير التخدير الموضعي. يوضع 

 31-21مخدر موضعي )ليدوكائين( عن طريق قثطرة ويترك ليبقى في المثانة لمدة 

دقيقة يتم وضع منظار صغير متصل بكاميرا  31-21دقيقة لتخدير بُطانة المثانة. بعد 

البول ويتم إجراء سلسلة من الحقن بمحلول البوتوكس في  في المثانة من خالل مجرى

عضلة المثانة باستخدام إبرة صغيرة يتم تمريرها عبر المنظار. يستغرق إجراء الحقن 

 دقائق أو أقل ، وهو إجراء ال يتطلب دخول المشفى . 5الفعلي حوالي 

 نسُّ الحظة تحمُ ء بالعمل بعد العملية. الهدف هو أيام للبد 2يستغرق البوتوكس حوالي 

في األعراض البولية بعد الحقن على سبيل المثال: فترات أطول لحبس  ٪51بنسبة 

يمكن تكرار اإلجراء  أشهر.  1و  3يدوم تأثير البوتوكس ما بين  البول ، وتبول أقل ليالً.

 عند عودة األعراض.

ة بقيحدد الطبيب جرعة البوتوكس بناًء على الحالة واالستجابة للعالجات السا

 وحدة. 211-211بالبوتوكس. الجرعات المعتادة هي 
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 استخدامات البوتوكس في طب األسنان:  .2.2

 (:TMDاضطرابات المفصل الفكي الصدغي )  .2.2.1

مفصل منزلق ثنائي بين العظم الصدغي للجمجمة و الفك المفصل الفكي الصدغي 

و  اً ن معجانبي الفك، و لكنهما يعمال السفلي . يوجد مفصل واحد على كل جانب من

  مستقالن عن بعضهما البعض. اليس

 

  العضلة الصدغية 2صورة توضيحية 

 د األشخاص، قد يكون بسبب الوراثة( عنTMDمن الصعب تحديد السبب الدقيق ل )

 . أو التهاب المفاصل أو إصابة الفك

 يتظاهر هذا االضطراب ب:

 أصوات طقطقة في المفصل  •

 ألم وجهي •

 صعوبة المضغ •

 في مفصل صدغي فكي أو كليهما ألم •

 ألم في األذن •

 صعوبة بفتح الفم و إغالقه •

 العالج:



32 
 

 المعالجة الدوائية مثل )المرخيات العضلية ( •

 الجراحة في بعض األحيان •

 العالج الفيزيائي •

 على االسنان دّ التخلص من عادة الش •

  البوتوكس •

 البروتوكول العالجي بالبوتوكس:

 - هي إحدى عضالت المضغ األربعة )العضلة الصدغية الصدغية في ألم العضلة

ي توجد و الت العضلة الجناحية الوحشية(-العضلة الجناحية األنسية–العضلة الماضغة 

 .على السطح الوحشي من الجمجمة من ِكال الجهتين و هي عضلة مثلثة الشكل

ية األمامية، أما ألم وحدة في األلياف العمود 2.5تعطى حقنة ثنائية الجانب بمقدار 

وحدات في بطن العضلة تحت الخط الوهمي الرابط  5العضلة الماضغة فيعالج بحقن 

 بين قمحة األذن وزاوية الفم.

لعالج طرطقة المفصل يتم حقن سم البوتولينيوم في العضلة الجناحية الوحشية وحصل 

 التحسن خالل األسبوع األول من العالج.

 :األسنان زراعة  .2.2.2

زرع األسنان هي عملية تُستبدل من خاللها األسنان التالفه أو المفقوده  بأسنان جراحة  

اصطناعيه تشبه األسنان الحقيقيه من حيث الشكل و األداء، حيث يتم وضع الغرسات 

المصنوعة من معدن التيتانيوم في عظم الفك مكان السن المفقود و من ثم يحدث التئام 

سمى بااللتحام العظمي، والمرحلة األخيرة هي التركيبة عظم الفك مع الغرسة و هذا ما ي

 النهائية و التي تشمل العديد من الجلسات للتثبيت النهائي.

 تعتمد طريقة إجراء الجراحه على نوع المكّون الذي تتم زراعته و حالة عظم الفك.
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عند وجود عادات إطباقية غير وظيفية )خلل في اإلطباق( لدى مرضى الزرع سيؤثر 

ك سلباً على االندماج العظمي للزرعة مع عظم الفك، يأتي دور البوتكس هنا في ذل

تحقيق إرخاء للعضالت مايقلل من الفعالية اإلطباقية الغير وظيفية ما ينعكس إيجاباً 

ع الشفاء.  على تحقيق االندماج العظمي و يسرِّ

 :الفك عضالت تشنج .2.2.2

فل الفكين، هي حالة ناتجة عن ( أو ما يعرف أيضاً بقTrismusتشنج عضالت الفك )

انقباض عضالت الفك لفترة من الزمن وعدم قدرتها على االرتخاء. بعد ذلك يؤدي 

 تشنج العضالت إلى صعوبة في فتح الفم بشكل كامل كالمعتاد.

ملليمتر، مع مراعاة وجود بعض االختالفات  61إلى  41تتراوح مسافة فتحة الفم بين 

نيف تشنج عضالت الفك على المسافة ما بين األسنان بين كال الجنسين. يعتمد تص

 األمامية العلوية والسفلية )الطواحن(.

يوجد أسباب متعددة لهذه الحالة و منها مرضية مثل ) العدوى البكتيرية أو السكتة 

الدماغية أو..( ، أسباب متعلقة باألسنان مثل )كسور في عظم الفك أو خلع الطواحن 

دويه مثل ) مضادات االكتئاب ثالثية الحلقه ، بعض ألدوية أو..( ، بسبب بعض اال

 العالج الكيميائي ، الفينوتيازينات(.

 يمكن لحقن البوتكس في العضالت المتشنجة أن يقلل األلم و يحسن الوظيفة.

 :اللعابية الغدد ضراباتا .2.2.2
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  الغدد اللعابية 2صورة توضيحية 

( و القيالت Hypersalivationلعاب )لعالج حاالت فرط إفراز اليستخدم البوتوكس  

اللعابية )ورم في الغدة اللعابية( ومتالزمة فراي )اضطراب عصبي ينتج بسبب ضرر 

في الغدة النكفية المسؤولة عن صنع اللعاب أو بسبب ضرر يحدث للعصب األذني 

الصدغي( حيث يؤثر البوتكس على النهايات العصبية الكولينيرجية مسبباً توقف النشاط 

( وحدة بوتكس ضمن  211 - 21لعصبي الُمحرض على إفراز اللعاب حيث يُحقن) ا

 الغدة اللعابية.

 ضخامة العضالت الماضغة:   .2.2.2

وعادةً  ،كما في الصورة التوضيحية هي حالة تتظاهر بانتباج منطقة زاوية الفك السفلي

ع. لقد أدى طما تعالج بالقطع الجراحي لكنه يتسبب الحقاً بانكماش النسج في منطقة الق

 حقن البوتكس ضمن العضلة إلى انخفاضاً ملحوظاً في ضخامة العضلة الماضغة.
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 ماضغةالعضلة ال 2صورة توضيحية 

 االبتسامة اللثوية:  .2.2.2

 يحدث أن تظهر اللثة بشكل زائدفوظيفة عضالت الشفة العلوية في فرط ناتجة عن 

 من أسباب هذه المشكلة:  اثناء االبتسام.

 األسنان أحجام اختالف : 

يؤدي نمو األسنان بطريقة معينة إلى ظهور االبتسامة اللثوية، ويختلف هذا األمر من 

شخص الخر ويعد شائًعا لدى األشخاص من نفس العائلة، ويحدث بأن تنمو اللثة فوق 

األسنان وتغطيها من األعلى بشكل قليل والذي يؤدي بدوره إلى ظهور االبتسامة 

 اللثوية.

األحيان أن تنمو عظام الفك العلوي بشكل يتجاوز طوله الطبيعي يحدث في بعض 

 لتظهر االبتسامة اللثوية أيًضا لدى هؤالء األشخاص.

 الشفاه في اختالف: 

تظهر االبتسامة اللثوية لدى بعض األشخاص عندما تكون طبقة الشفاه العليا أقصر 

 وأنحف من السفلى. 
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جهتين الى التقليل من تقلص العضالت وحدة من البوتكس في كال ال 2.5يؤدي حقن  

 أشهر. 6-3يدوم التأثير  وتحسين الجمالية.

 

  عالج الضحكة اللثوية بحقن البوتوكس 8صورة توضيحية 

 شلل العصب الوجهي:  .2.2.2

ناظر ما يسبب عدم ت "او جزئيا "حالة عصبية تفقد فيها وظائف العصب الوجهي كليا 

ينيوم ضمن العضالت الوجهية السفلية من البوتول وحدة 21 – 21وجهي.يتم حقن 

 الجانبية و التي تضعف العضلة ما يؤدي الستعادة التناظر الوجهي.

 صرير األسنان:  .2.2.8

هو ليس حالة مرضية إنما خلل وظيفي يحدث الإرادياً و يسمى صرير ليلي ألن أغلبه 

ذا ه و يحدث في الليل نتيجة الضغوط النفسيه أو فقدان األسنان أو سوء اإلطباق.

االضطراب يمكن أن يغير في شكل الوجه )تضخم( كما أن استمرار هذه الحالة قد 

  يؤدي لخلخلة أو فقدان األسنان .

 يمكن أن يصيب جميع األعمار و قد يصيب الرّضع بسبب الرضاعة غير الصحيحة.

لى تحسس األسنان ع -األعراض: األلم و الصداع المستمر خاصةً في الفترة الصباحية

 و الساخن نتيجة فقدان طبقة المينا. البارد

ل )عز في المرحلة االولى يصف الطبيب أدوية مرخيه للعضالت أو جبيرةالعالج: 

بين الفكين( و لكن بعض المرضى قد ال يجدون الراحة بوضع هذه الجبيرة لذلك لجؤوا 

ر ميتم الحقن في العضلة الماضغه مما يسبب إرخاء العضلة و يست الستخدام البوتوكس.
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 6-3يدوم التأثير في حين  ساعة 22-24يبدأ مفعوله بعد دقائق و  21-5اإلعطاء 

 أشهر.
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 أو المواد المالئة: الفيلر .2

لناتج عن افي البشرة ة المالئة هي مادة تُستخدم لتعويض النقص المادي الفيلر أو الماد

القوام  هءتخرب المكونات الطبيعية التي تدخل في تركيب الجلد و المسؤولة عن إعطا

كالكوالجين و اإليالستين و الهيالورونيك أسيد وغيرهم.  المادي و المظهر الجمالي

أو طبيعة الغذاء أو النظام الصحي  التقدم بالعمرعوامل منها عدة يترافق مع الخلل وهذا 

و  على تعبئة التجاعيدللشخص و وجود حالة مرضية ما.  حيث تعمل هذه المواد 

ستخدم لتكبير حجم عدة أماكن في الجسم.لقد أصبح بها، كما ت الخطوط غير المرغوب

التي تتطلب الحد األدنى من التدخل  و استخدام المواد المالئة أحد أكثر خيارات العالج

 الجراحي.

دة محدوداً بسبب قصر مواليوم أصبح استخدامه م الكوالجين البقري في البدء استخد

 سية.تأثيره و إمكانية إحداثه تفاعالت تحس

( كعامل حشو للوجه ثورة في HAأحدث إدخال حمض الهيالورنيك ) 2113في عام 

 عالم الفيلر.

 :أخرى نستعرضها تباعا" واد مباإلضافة لعلى أنواع مختلفه  FDAوافقت  و اليوم

 Hyaluronic acid (HA)  

هو عديد سكاريد موجود بشكل طبيعي في النسج الضامة في الجسم. منتجات 

(، و لكن المنتجات rooster combsيك األساسية مأخوذه من الحيوانات )الهيالورون

ألغراض لملء التجاعيد الخفيفة إلى المتوسطة  HAيستخدم  الحديثة منه اصطناعية.

ثار ألغراض تجميلية طبية كإخفاء الندب و اآلمثال" أو  تعبئة الخدودتجميلية بحتة ك

و يمكن حقنه في  .ي الوجه و الجسمب الشباب و الحروق و الجروح فالناتجة عن ح

أي مكان من الوجه بما في ذلك الشفاه و األنف و حول الفم. عند الحقن تُخلط المادة مع 

. يتم الحقن في األدمة 31أو  22بإبر بقياس  نين لتخيف األلم و يتم إجراء الحقليدوكائ

   العميقة أو األنسجة السطحية أو قبل السمحاق.
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 Calcium hydroxylapatite (CaHA) 

هو موجود بصورة طبيعيه في عظام اإلنسان، ويتم تصنيعه حيوياً دون استخدام أي 

من منتجات الحيوان، وهذا يقلل احتمالية حدوث رد فعل تحسسي، وبذلك فهو ال يحتاج 

 الختباره على الجلد قبل استخدامه.

ء الحقن بإبرة ليدوكائين قبل الحقن، يتم إجرا %2على خلط المنتج مع  FDAوافقت 

يتم الحقن في المستوى تحت الجلد و يجب الحرص على عدم التسبب في  .22قياس 

 إصابة األوعية الدموية عبر سّدها أو الضغط عليها.

يتميز هذا النوع بنتائجه الطبيعية وندرة آثاره الجانبية، وقد تم استخدامه بدايةً في طب 

 :لفترة طويلة، ويستخدم حالياً فيما يأتياألسنان والعمليات الترميمة فأثبت سالمته 

 الطيات متوسطة الشدة إلى الشديدة مثل الطيات األنفية وخطوط العبوس. .2

 تعبئة الخدين ومالمح الوجه األخرى. .2

استعادة الحجم الطبيعي في بعض المناطق كما في حالة ضمور الوجه التي قد  .3

لهم لبعض ( نتيجة تناوHIVتصيب بعض مرضى نقص المناعة المكسبة )

 األدوية.

 Polymethyl-methacrylate (PMMA) 

 معلقة في جل كوالجين بقري. دقيقة PMMAجزيئات %20 هو حشو دائم مكّون من 

يعتبر هذا النوع شبه دائم واستُخدم لسنوات في الغرز الجراحية الدائمة، لكنه يحتاج 

يجب حفظ  الفعالية. لتكرار عدد معين من الحقن، وما يقارب الثالثة أشهر ليعطي كامل

تُستخدم  هذا الجل السميك في الثالجة ، و قبل الحقن تترك اإلبرة في حرارة الغرفه .

 .26إبرة بقياس 

 4-Poly-L Lactic acid (PLLA) 
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 في الماءتعلق  PLLAهو حشو محفز حيوي يتكون من بلورات مجففه بالتجميد من 

 .قبل االستخدام مباشرة

األنواع بقدرته على تحفيز إنتاج الكوالجين الطبيعي داخل  يتميز هذا النوع عن بقية

الجسم، لذلك فهو ال يعطي مفعوالً مباشراً بل تدريجياً خالل بضعة أشهر ليعطي نتائج 

هناك حاجة لعالجات أي  شبه دائمة، ولكن تحتاج بعض الرتوش بين الحين واآلخر.

 الجين.أسابيع حتى يتم إنتاج ما يكفي من الكو 2-4متعددة من 

يُستخدم هذا المنتج الستعادة حجم الوجوه التي طورت ضموراً شحمياً من الشيخوخة 

 أو بسبب أدوية االيدز. كما يمكن استخدامه لتحسين الطيات و الخطوط العميقة.

 الذاتية الدهون حقن  

تستخدم هذه التقنية دهون من جسم الشخص نفسه فيتم شفطها من أجزاء كاألرداف مثالً 

ة حقنها في الوجه لتعبئة مناطق معينة فيه فتعطيه نتائج تدوم طويالً، لكن هذه وإعاد

 العملية تتطلب التخدير ويحتاج الشخص عادةً مدة أسبوع أو أسبوعين للتعافي بعدها.

 انبية للفيلر:الج اآلثار .2.1

من الممكن حدوث بعض اآلثار الجانية خاصة حول منطقة الحقن، وتظهر هذه اآلثار 

يوم، ومن هذا اآلثار ما  24إلى  2كل مباشر وتختفي خالل فترة تتراوح من عادةً بش

 يأتي:

 االحمرار ●

 االنتفاخ ●

 الكدمات ●

 األلم ●

 الحكة ●

 الطفح الجلدي ●
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 :الفيلر تأثير مدة .2.2

يستمر مفعول الفيلر لفترة تعتمد على نوعه، والمنطقة المعالجة، والمصاب الذي تمت 

ج كثر كثافة وكانت الحقنة أكثر عمقاً، كانت النتائمعالجته، فبشكل عام كلما كان المنتج أ

 أكثر ديمومة.

رونيك مثالً هي أقل األنواع ديمومة فيستمر مفعولها لفترة تتراوح الوفحقن حمض الهي

شهراً، والحقن المستخدمة في الشفاه ينتهي مفعولها بشكل أسرع  22أشهر إلى  6من 

ر الصناعي فيدوم أطول فهو ال يتم من تلك المستخدمة في ثنيات األنف، أما الفيل

 امتصاصه في الجسم.

دقيقة، ويمكن للمرضى توقع حدوث نتائج ذات  45-31تستغرق عملية الحقن حوالي 

شهراً بعد العالج، حتى أن هناك نتائج قد تستمر لمدة تصل إلى  22فرق واضح لمدة 

 م.شهراً في بعض الحاالت، ومع ذلك، فإن العالج بالفيلر غير دائ 24

 

 :((Prophilo البروفايلو .2.2

( هي Profhilo Injectionمادة البروفايلو والتي توجد على شكل ابرة بروفايلو )

إحدى تقنيات طب التجميل الحديثة التي يمكنها أن تغني عن أي تدخل جراحي في 

 و هي بالوقت نفسه ليست فقط عقار تجميلي بل عالجي أيضا". الوجه

 64( بتركيز Hyaluronic acidحمض الهيالورونيك )تتكون ابرة البروفايلو من 

مغ من الوزن الجزيئي المرتفع من حمض الهيالورونيك  32مل، هي مزيج من  2مغ/ 

مغ من الوزن الجزيئي المنخفض من حمض الهيالورونيك بينهما روابط فيزيائية  32و 

يه ضد و وتحمبدون أي تدخل كيميائي. هذه الروابط تزيد من استقرار مركب البروفايل

 ( عند حقنه في الجلد.Hyaluronidaseالتكسير اإلنزيمي بواسطة الهيالورونيديز )

 تحقن مادة البروفايلو في الوجه، الرقبة، الذراعين، أو أي منطقة تحتاج إلى شد الجلد.
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يخرج حمض الهيالورونيك ببطء من إبرة البروفايلو فيعمل على تحفيز أربعة أنواع 

(، ال Epidermisإليالستين في الجلد، ويرطب طبقة الجلد األولى )من الكوالجين وا

( أن تهاجم حمض Inflammatory Cytokinesتستطيع األجسام الدفاعية )

يساعد الوزن الجزيئي المرتفع من حمض  الهيالورونيك بسبب تقنية اإلطالق البطئ.

يورونيك ( على تثبيت حمض الهيالHigh molecular weight HAالهيالورونيك )

فيتم شد الخطوط الرفيعة ( مما يزيد من حجم الجلد Dermisفي طبقة الجلد الثانية )

 ت حيث: والترهال

تعمل على شد الجلد، تقليل تجاعيد الوجه والخطوط الرفيعة في مناطق حول الفكين،  ●

 تحت العين، ومنطقة الرقبة.

 مرطب عالي للجلد والبشرة. ●

 يعطي الوجه مظهرا شبابيا براقا. ●

قد تحدث في بعض الحاالت التهاب جلدي، احمرار الوجه، أو تواجد إحساس حارق 

 عند الحقن لكن لم ترصد هذه األعراض إال في حاالت نادرة.

 

 (:V-Line Surgery)تكساس وجه عملية .2.2

تجرى تقنية تكساس لتغيير هيئة المنطقة السفلى من الوجه عن طريق إعادة تشكيل 

حديده، ومنحه شكالً متناسقاً، وإكسابه عرضاً، وإبراز الذقن الفك السفلي، فتعمل على ت

 قليالً فيما يتماشى مع الشكل والنسق العام للوجه.

أُطلق على هذه التقنية اسم "حقن تكساس" كون سكان والية تكساس يتميزون بفك 

عريض وذقن محدد. تختلف هذه التقنية عن الفيلر االعتيادي، بالشكل الذي يتم اللجوء 

يه، وهو الفك العريض الذي يشتهر بك سكان تكساس. تعمل هذه الحقن بشكٍل أساسي إل

على تعريض الفّك وشّد الرقبة، حيث يقوم طبيب التجميل بحقن الفيلر في عضالت 

الفّكين ما يعطي الوجه شكله المحدد فتبدو الرقبة منحوتةً وتبرز المالمح بشكل أوضح. 
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 تقنية تكساس هو أنّها تعطي النتيجة المطلوبة في اليوم باإلضافة إلى ذلك، أكثر ما يميّز

 نفسه، من دون االنتظار لعّدة أسابيع.

تعتمد عملية تكساس على ثالث عناصر أساسية كي تشكل الجزء السفلي من الوجه 

 وهي زوايا الفك، وخط عظم الفك، وشكل الذقن.

ن، أو عدم بروزها، عادة ما يخضع لهذه الجراحة من يعانون من قصر، أو صغر الذق

 نذكر تالياً أكثر المشكالت التي تعالجها تلك الجراحة:

 الفك ذو الشكل شديد الشبه بالمربع. ●

 الوجنات شديدة النحافة والمجوفة. ●

 الشكل الرجولي للفك غير الممتلئ عند النساء.  ●

 التجميل للذقن كما في حالة الذقن المزدوجة. ●

الواسعة بين عيادات التجميل والساعين إلى تحسين اكتسبت تقنية تكساس شهرتها 

مظهرهم نتيجةً لعدد من الخصائص والمزايا، حيث تجنب العملية المريض مخاطر 

الجراحة المعتادة وردود فعل التخدير العام المنعكسة القوية، كما يستطيع متلقي حقن 

ليه، المتعارف ع تكساس مباشرة نشاطات حياته اليومية فوراً دون فترة تنويم كما هو

 باإلضافة إلى انخفاض معدل حدوث مضاعفات أو تشوهات بالوجه إلى حد الندرة.

يستمر مفعول إبر تكساس فترة طويلة نسبياً كونها قد تمتد إلى ثالثة أو أربعة أشهر، 

 وال يجد المريض صعوبة في تدبير نفقاتها، حيث تعد من أرخص التقنيات التجميلية.

س خياراً جيداً لكل الفئات العمرية وال تقتصر فقط على األشخاص تمثل عملية تكسا 

األكبر سناً الذين يسعون إلى إخفاء آثار الشيخوخة والتجاعيد أو يرغبون بشد البشرة، 

لذا نجد من هم في متوسط العمر مقبلين على تلقي إبر تكساس إلكتساب مظهراً أكثر 

ألعراض المرضية غير المتعلقة اسجلت بعض الحاالت إختفاء عدد من  تناسقاً.

بالتجميل والتي كان يشكو منها المرضى قبل الخضوع للحقن، مثل صرير األسنان 
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الناتج عن حركة اإلطباق والضغط على األسنان والصداع الناتج عن توتر عضالت 

 األصداغ.

  :كيفية إجراء عملية وجه تكساس

خدير ، حيث يخضع المريض لتتتميز عملية تكساس ببساطة الخطوات وسهولة التنفيذ

ما تكون على جانبي عظمة الفك السفلي ةً في المناطق المستهدفة والتي عادموضعي 

بطول خط الصدغ أو منطقة الذقن، ثم يحقن الطبيب العضالت الموجودة بتلك المناطق 

 ك والذقن، مما يكسب الصدغينبمادة الفيلر على عدة مرات وفي مواضع متنوعة من الف

 وامتالًء. عرضاً 

يتحكم مدى قصر الذقن أو عدم بروز خط عظمة الفك، في كمية الفيلر ونوعه الذي يتم 

 حقنه بالعضلة.

يبدأ أثر العملية في الظهور بعد حوالي أربعة أو ستة أسابيع، فيتحسن مظهر األصداغ، 

، وتبرز الذقن بما يتماشى مع مالمح الوجه ويكتسب الفك مظهراً أقوى وأكثر تحديداً 

العامة. يستمر أثر العملية حوالي ثالثة أشهر، يُنصح بعدها المريض بإعادة الحقن كي 

 ال يفقد الوجه مالمحه المتناسقة.

 عيوب عملية وجه تكساس:

ال تخلو أي تقنية تجميلية أو طبية من بعض اآلثار الجانبية والعيوب، مهما تعددت 

كر س عقب الخضوع للحقن، نذمزاياها، حيث ُسجلت شكاوى بعض المتلقين لحقن تكسا

 تالياً بعضاً منها:

إصابة عصب من أعصاب الوجه أو عظام الفك بضرر أثناء عملية الحقن،  ●

 كخطأ من الطبيب، ولكنه أمر نادر الحدوث.

 تحسس الشخص من مادة الفيلر التي تم استخدامها. ●

 ظهور كدمات دموية أو زرقاء في أماكن الحقن. ●



44 
 

 صابة بطفح، أو حكة.تهيج الجلد، واإل ●

 تبقع الجلد وتغير لونه في بعض المناطق. ●

 ظهور الوجه بشكل غير متناسق على جانبييه، لعدم دقة الحقن. ●

 عدم استمرار النتائج، لذا يحتاج المريض إلى إعادة الحقن باستمرار. ●

 

 

 :Sammaryالُخالصة 

يوم يوم بوتولينالبوتوكس هو بروتين سام لألعصاب تنتجه جراثيم كوليستريد

)المطثية الوشيقية( و هي جراثيم ال هوائية موجبة الغرام تسبب شلل مع أعراض 

 عصبية بصلّية واضحة.

، جميعها تدخل  Bو   A( و األكثر شيوعاً هي A-B-C-D-E-F-Gأنماطه المصلّية )

في عملية النقل العصبي عبر منع تحرير األستيل كولين و عندما يتوقف هذا النقل 

 و العضالت ضعيفة و ضامرة.تغد

 أول استخداماته كان في عالج الَحول.

ُيستخدم البوتوكس لعالج العديد من األمراض أولهم الشقيقة حيث يتم الحقن في 

منطقة ما بين الحاجبين، في الجبهة، على جانبي الحاجبين ، العضلة الصدغية و في 

 العضلة شبه المنحرفة.

بوتوكس عبر الجلد في ألياف العضلة المتشّنجة كما أما في تشنج العضالت ُيحقن ال

 ُيستخدم لعالج خلل التوتر الُعنقي و حل تيبس عضالت العين و عضالت الوجه.

ق فاستخدامه يؤدي لمنع التنبيه الزائد للغدد العرقية ، يتم  أما في عالج فرط التعرُّ

ن بنسبة   . %57الحقن في األدمة و يحدث التحسُّ
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كتئاب فيتم عن طريق معالجة العضالت المسؤولة عن التعبير عن أما في عالج اال

 الغضب فيسّبب شلل مؤقت لهذه العضالت فيحسن من أعراض االكتئاب.

أما عن استخدام البوتوكس في عالج السلس البولي فإنه يؤدي إلرخاء العضلة 

و تنقبض  لالدافعة في المثانة التي ُتحقن به مباشرًة فتسمح للمثانة باالحتفاظ بالبو

 خالل عملية التبّول لتحرير البول.

أما في طب األسنان فيستخدم في اضطرابات المفصل الصدغي ، زراعة االسنان ، 

تشنج عضالت الفك ، اضطرابات الغدد اللعابية ، ضخامة العضالت الماضغة، 

 االبتسامة اللثوية، شلل العصب الوجهي و صرير األسنان.

عبئة التجاعيد و الخطوط غير المرغوب بها و يستخدم لتكبير الفيلر: هو مادة مالئة لت

 عدة أماكن في الجسم .
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