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Дорогие коллеги и читатели журнала 
«Дерматолог»!
Отрасль эстетической медицины в Украине недостаточно урегулирована 
на сегодняшний день. Врач-косметолог вынужден ориентироваться на соб-
ственный опыт при назначении ботулинотерапии, не имея рекомендаций 
национального уровня, посвященных этой проблеме. 

С выходом этого номера журнала, в котором опубликован первый Укра-
инский Национальный консенсус по использованию Инкоботулотоксина А 
в эстетической медицине, украинская дерматокосметология войдет в новую 
эру применения препаратов на основе ботулотоксина. 

Приятно видеть, как мировой уровень эстетической медицины при-
ходит в нашу страну. Рекомендации к применению нового препарата Ин-
коботулотоксина А основываются на принципах современной доказатель-
ной медицины и индивидуального подхода к пациенту, что важно, так как 
различные биотехнологические препараты отличаются по своим фармако-
логическим свойствам, а различные пациенты имеют свои возрастные и 
гендерные особенности, которые необходимо учитывать при назначении 
препарата и определении схемы его введения. Таким образом, Националь-
ный консенсус чрезвычайно важен для практикующих врачей, поскольку 
представляет большой объем актуальной информации в концентриро-
ванном виде с акцентом на наиболее значимые вопросы: оценка типа ми-
мической мускулатуры, особенности дозирования, причины возможной 
неэффективности ботулиотерапии, длительность назначения препарата, 
особенности коррекции различных анатомических зон. 

Консенсус обосновывает расширенные показания для применения бо-
тулотоксина при ряде хронических дерматозов, таких как розацеа, себорей-
ный дерматит, гипергидроз. Составляя данный Консенсус, эксперты опи-
рались не только на накопленные знания и навыки, но и на основательный 
анализ литературных источников. Представленные материалы можно на-
звать базисом для ботулинотерапии в эстетической медицине, они изложе-
ны простым и понятным языком, наглядно и информативно как для врача, 
так и для пациентов.

Приятного вам прочтения!
Ваш, Александр Литус

Слово редактора
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Український Національний 
Консенсус із застосування 
Інкоботулотоксину А 
в естетичній медицині 
за розширеними 
показаннями

І. Актуальність

У вас в руках перший Національний 
Консенсус, що відображає персоніфі-
кований підхід до ботулінотерапії за 
допомогою Інкоботулотоксину А. 

Навіщо він потрібен? По-перше, 
щоб оптимізувати і полегшити роботу 
практикуючого лікаря. По-друге, вра-
хувати особливості кожного пацієнта. 
Існуючі загальноприйняті стандарти 
дозування та інтервали між курсами 
ботулінотерапії не містили рекомен-
дацій щодо індивідуального підходу 
до використання біотехнологічних 
препаратів, зокрема враховуючи той 
факт, що вони відрізняються за свої-
ми фармакологічними властивостями.  
Переймаючись питаннями, як врахо-
вувати тип мімічної активності, вікові 
і гендерні особливості, тривалість мі-
жін'єкційих інтервалів і необхідність 
повторної корекції, фахівець (особли-
во початківець) не завжди знаходив 
чіткі відповіді та пояснення. 

В цьому Консенсусі викладені ре-

комендації щодо ефективного й без-
печного використання певних під-
ходів до дозування ботулотоксину, 
анатомічні орієнтири при on-label і 
off-label призначеннях, враховуючи 
тип мімічної активності, вік і стать 
пацієнтів. Також, детально розібрана 
глибина ін'єкцій, надано рекомендації 
щодо запобігання можливих побічних 
реакцій та ускладнень. 

Завданням Консенсусу є розробка 
єдиної схеми для роботи з Інкоботу-
лотоксином А з врахуванням інди-
відуальних особливостей пацієнта, 
досягнення балансу між динамічними 
зморшками, викликаними гіперактив-
ними м’язами, зі збереженням міміки 
обличчя

Методологія складання 
консенсуса

У серпні 2020 року національна група 
експертів в галузі дерматології, косме-
тології (пластичної хірургії, лицевої 
пластичної хірургії і окулопластичної 

хірургії) об'єдналися для створення 
Національного Консенсусу, метою 
якого було розгляд естетичного за-
стосування ботулотоксину типу А і 
надання консенсусних рекомендацій. 
Перед винесенням консенсусного рі-
шення з питань застосування Інко-
ботулотоксину А в естетичних цілях 
експертна група провела огляд й ана-
ліз існуючої літератури і більш ранніх 
консенсусних рекомендацій. 

1. Введення

Сьогодні, на ринку України для есте-
тичного використання схвалені  три 
препарати ботулінічного токсину ти-
пу А: онаботулотоксин А (ONA; Бо-
токс®/Vistabel®, Allergan Inc., Ірвайн, 
Каліфорнія, США), абоботулотоксин 
А (ABO; Диспорт®/Azzalure®, Ipsen, Па-
риж, Франція) та Інкоботулотоксин А 
(INCO; Ксеомін/Xeomin®/Bocouture®, 
Merz Pharmaceuticals GmbH, Франк-
фурт-на-Майні, Німеччина). Усі про-
дукти мають аналогічний механізм дії, 

Рецензенти:  
• Зайченко Г.В. – д.мед.н., професор, 
завідувачка кафедри фармакології НМУ 
ім. О.О. Богомольця
• Федоришин Л.В. – к.мед.н., лікар-невролог, 
керівник Львівського обласного Центру  
екстрапірамідних порушень нервової системи
• Золотарьова В.Г. – к.м.н., дерматовенеролог 
вищоі категоріі, косметолог, 
засновник «Grand- Academy cosmetology 
V.Zolotareva»
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але відмінності між ними обумовлені 
патентованими виробничими проце-
сами, методами очищення та вмістом 
допоміжних речовин в їх основному 
складі.[1] Серед них Інкоботулотоксин 
А є єдиним продуктом, що не містить 
комплексоутворюючих білків або ней-
ротоксин-асоційованих білків [2]. Це 
не відіграє жодної ролі у механізмі дії 
токсинового комплексу та не впливає 
на проникнення продукту. Доведено, 
що відсутність комплексоутворюю-
чих білків не впливає на стабільність 
ботулінічного нейротоксину як лікар-
ського засобу, так термін зберігання 
Інкоботулотоксину А становить 3-4 
роки при кімнатній температурі. Для 
порівняння, термін зберігання онабо-
тулотоксину А та абоботулотоксину А 
становить 2-3 роки, і ці продукти по-
требують холодового ланцюга [2, 3)]. 
Відсутність комплексоутворюючих 
білків також знижує можливість анти-
генності продукту, а отже — і ризику 
розвитку нейтралізуючих антитіл.

Конверсія:  
співставлення доз різних 
ботулотоксинів

Необхідно враховувати, що дозування, 
рекомендовані для одного препарату, 
не можуть конвертуватись на інший 
без зміни анатомічних точок введен-
ня і перерахунку доз в сторону змен-
шення або збільшення. Консенсусна 
група зробила висновок, що онаботу-
лотоксин А та Інкоботулотоксин А 
можуть використовуватися в співвід-
ношенні 1:1, що було підтверджено в 
клінічних порівняльних дослідженнях 
раніше [4, 5, 6, 7]. Що стосується порів-
няння й підбору дози для глабелярних 
зморшок для абоботулотоксину А й 
Інкоботулотоксину А доцільним було 
визнано співвідношення 2,5:1, що від-
повідає іншим консенсусним рекомен-
даціям та результатам досліджень [5, 6].

Пряма конверсія доз не є можли-
вою тому, що кожен з препаратів має 
специфічну активність, яка визнача-
лась в дослідженнях як потужність 
або біологічна активність — одини-
ці, на масу білка нейротоксину (нг), і 
розраховувалась на основі загальної 
середньої концентрації нейротокси-

ну БТА. Дослідження показали, що  
100 ОД препарату  онаботулотоксин А 
містять 0,73 нг БТА, абоботулотоксин 
— 0,65 нг і Ксеомін 0,44 нг відповід-
но. А специфічна активність нейро-
токсину 150 кДа розраховувалась як  
137 ОД/нг для онаботулотоксину,  
154 ОД/нг — абоботулотоксину,  
227 ОД/нг — Ксеоміну [2]. Тобто мож-
на зробити висновок, що Ксеомін має 
найвищу специфічну активність ней-
ротоксину, тому що він містить тільки 
активний нейротоксин, в той час як ін-
ші препарати містять в своєму складі, 
окрім активного, денатурований (не-
активний) ботулотоксин. [1, 2, 8] 

В таких приблизних перерахунках 
ми можемо розраховувати на однако-
вий клінічний ефект, його тривалість, 
можливі побічні ефекти й вартість 
процедури. Дозування в інструкції ма-
ють рекомендаційний характер, наразі 
потрібно підбирати дозу, враховуючи 
анатомічні, гендерні особливості паці-
єнтів, вік, морфотип, активність мімі-
ки, наявність протипоказів. [3, 9]

Комплексна оцінка  
пацієнта та визначення плану 
лікування

Сучасні тенденції ботулінотерапії в 
техніці full-face мають врахувати збе-
реження особливостей міміки й про-
філактувати старіння.

Перед початком роботи з боту-
лотоксином необхідно провести ана-
томічний і функціональний аналіз 
мускулатури із врахуванням мор-
фології особи, а також якісного та 
кількісного статусу твердих струк-
тур й м'яких тканин, а також повне 
розуміння спрямованості дії м'язів і 
взаємозв'язку між ними [11]. Щипко-
вий тест і тест на розтягнення шкіри 
проводяться для діагностики якості 
м'яких тканин. Цей діагностичний 
підхід дозволяє вибрати найбільш 
безпечний і ефективний варіант ліку-
вання з модифікацією для повторних 
корекцій.

Комплексна оцінка пацієнта вклю-
чає статичне і динамічне спостере-
ження. Реальний аналіз зовнішності 
пацієнта й оцінка типу мімічної ак-
тивності відбувається шляхом спо-

стереження за спонтанною мімікою, 
а не мімікою за командою перед ліку-
ванням. Таким чином, оцінка почи-
нається до формального обстеження, 
під час збору анамнезу та діалогу між 
лікарем і пацієнтом. Відповідно до ак-
тивності м'язів, їх анатомії та характе-
ру їх скорочення повинне визначатись 
правильне дозування й точки введен-
ня ботулотоксинів [12].

Під час клінічного обстеження па-
цієнта необхідно звернути увагу на на-
ступні фактори [9, 10 ]: _

наявність показань і протипока-
зань до ботулінотерапії _
вік і стать _
оцінка ступеня старіння за Глогау 
і вираженості зморшок за 5-баль-
ною шкалою Мерц _
тип кінетичної активності _
морфотип
Для клінічної оцінки отриманого 

результату клініцисти можуть вико-
ристовувати наступні методики [10]: _

фото- і відеофіксацію _
шкалу вираженості мімічних ста-
тичних і динамічних зморшок 
Merz Aesthetics _
шкалу вираженності зморшок об-
личчя (FWS) _
шкалу задоволення результатом 
з боку пацієнта (GAS) і (patients 
global impression of change) 
Результати, як правило, оціню-

ються на 14-й і 30-й дні після про-
цедури, і показують покращення по 
шкалах на >=1.

Активність мімічної 
мускулатури

Найбільш актуальним є поділ паці-
єнтів на три групи згідно виду скоро-
чення м'язів обличчя та вираженості 
зморшок до проведення процедур: 
нормокінетичні, гіперкінетичні та гі-
пертонічні [12]. Нормокінетичні па-
цієнти — це пацієнти з нормальним 
м'язевим скороченням та зморшками, 
помітними під час мімічної активнос-
ті, але не в стані спокою. У гіперкі-
нетичних пацієнтів спостерігаються 
інтенсивніші м'язеві скорочення. То-
му для досягнення бажаного ефекту 
потрібна більша частота процедур та 
вищі дози. І нарешті, гіпертонічні па-
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цієнти — це ті пацієнті, які не в змозі 
розслабити певні м'язи та мають по-
мітні зморшки навіть у стані спокою. 
Вони можуть бути кандидатами для 
процедур, проте повинні буті поін-
формовані, що терапія ботулінічним 
токсином може забезпечити певне 
поліпшення, але зморшки не зник-
нуть остаточно, і може виникнути не-
обхідність додаткового використан-
ня філера для корекції/заповнення 
зморшки [9].

Вікові особливості 

Важливим критерієм для розробки 
відповідних рекомендацій є вік паці-
єнта [13]. Основною  таргетною  гру-
пою для ботулінотерапії є пацієнти 
35-50 років. Вікові зміни впливають 
на м'язову активність так само, як і 
на кісткові структури, жирові пакети 
й шкіру. Ці зміни можна зменшити за 
допомогою різних методів, включаю-
чи ботулінічний токсин, але частіше в 
комплексній корекції [14, 15]. Доціль-
ним може бути зниження дозування 
ботулотоксину у пацієнтів похилого 
віку через зміни м'язової маси й ак-
тивності роботи м'язів. Експерти ре-
комендують оцінювати і тип м'язової 
активності, а не тільки вік пацієнта.

Наразі з’явились тенденції щодо 
використання ботулотоксину в профі-
лактичних цілях у молодих пацієнтів 
(з появою перших динамічних змор-
шок з 25 років), дозування також ви-
значають відповідно до ваги та об’єму 
м’язів, типу мімічної активності. Осо-
бам молодого віку з більш низькою 
м'язевою вагою можуть застосовува-
тись більш низькі дози [16].

Гендерні особливості

Важливим аспектом призначення 
тих чи інших дозувань ботулотокси-
ну є м'язова активність. У чоловіків 
частіше спостерігається більш висо-
ка м'язова вага, а отже, при корекції 
глабелярних зморшок їм можуть зна-
добитись більш високі дози ботуло-
токсину, ніж жінкам [17, 18]. 

Для гіперкінетичного типу м'язо-
вої активності, який зазвичай зустрі-
чається у більшості чоловіків, експер-

ти рекомендують збільшувати дозу в 
1,5 рази й більше.[19]

ІІ. Практичні аспекти

 2. Головні фактори, що 
впливають на вибір 
ботулотоксину

Під час вибору препарату для естетич-
ної корекції мімічних зморшок, засто-
суванні в дерматології, неврології та 
інших галузях медицини, лікар має бу-
ти впевнений в безпеці та ефективнос-
ті обраного препарату. Лікарський за-
сіб має відповідати певним критеріям  
індивідуалізованої ботулінотерапії, 
для можливої full-face корекції з есте-
тичними та медичними показаннями, 
використанням гнучких інтервалів в 
плані корекції, прогнозованим резуль-
татом та тривалістю дії, можливістю 
підтримувати отриманий результат 
повторними процедурами [9].

Для того, щоб препарат відповідав 
перерахованим вимогам, він має бути 
максимально очищеним від сполук, які 
не несуть терапевтичної функції, а ба-
гатьма дослідженнями підтверджено, 
що можуть викликати повну чи част-
кову вторинну нечутливість. [20, 21]

Лікарський засіб Ксеомін (Інкобо-
тулотоксин А) містить в собі тільки 
очищений нейротоксин 150 кДа, який 
представляє собою легкий 50кДа і 
важкий 100 кДа ланцюги, поєднані ди-
сульфідним зв’язком. І саме цей ней-
ропротеїн зумовлює терапевтичну дію 
[20, 22, 23].

В усіх інших ботулотоксинах типу 
А крім активного нейропротеїна міс-
тяться інші білки — гемаглютинінові 
та негемаглютинінові, комплекси роз-
міром 300 кДа, 500 кДа, 900 кДа [2, 23]. 
Досліджено, що вони не несуть тера-
певтичного ефекту, але можуть впли-
вати на імунну систему як ад’юванти, 
викликаючи антитілоутворення,  яке 
посилюється з кожним наступним 
введенням [21, 24]. Дослідженнями 
in vitro було доказано, що ці протеї-
ни здатні зв’язуватися з іншими клі-
тинами (міоцитами, фібробластами), 
індукувати вивільнення прозапаль-

них цитокінів, викликаючи запальні 
реакції [25].

Препарат для вдалої ботулінотера-
піі має відповідати таким критеріям як:  _

максимальна ступінь очищення 
від комплексоутворюючих білків _
можливість проведення терапії з 
гнучкими інтервалами _
безпека та ефективність, що су-
проводжується стабільною та 
тривалою лікувальною дією.
Крім того, важливою характе-

ристикою є термостабільність Інкобо-
тулотоксину А — це ще один аргумент 
на користь його безпеки і збереженню 
ефективності в широкому темпера-
турному діапазоні. Зручне дозування у 
флаконах 50 та 100 ОД, дає можливість 
індивідуального підходу до пацієнта, 
та відповідає  вимозі «один флакон — 
один пацієнт» [2, 22] . 

3. Причини неефективності 
ботулінотерапії

Суб'єктивна чи об'єктивна відсутність 
поліпшення, наявність виражених по-
бічних ефектів при лікуванні  ботуло-
токсином, вважається незадовільною 
реакцією на лікування (неефективним 
лікуванням). [26, 27] 

Розрізняють два основних види від-
сутності відповіді (ВВ) на лікування: 

• Первинну (ПВВ): лікування бо-
тулінічним токсином ніколи не до-
помагало, тобто ефект від лікування            
ботулотоксином був менше 25% від 
очікуваного після двох-трьох послі-
довних циклів     ін'єкцій у зростаю-
чих дозах. [28, 29] 

• Вторинну (ВВВ): визначалась 
незадовільна реакція на два послідов-
них цикли ін'єкцій, після щонаймен-
ше одного успішного циклу лікуван-
ня.  [29, 30]

Як свідчать дані літератури, в біль-
шості випадків недостатня ефектив-
ність лікування ботулотоксином була 
зумовлена одним або декількома чин-
никами [28, 29, 31]: 

1) діагностичними помилками
2) недостатньою дозою препарату
3) неправильним підбором м’язів 
для ін’єкцій
4) неправильною технікою 
введення 
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5) порушенням умов зберігання 
препарату 
6) побічними реакціями
7) імунорезистентністю.
Серед причин вторинної неефек-

тивності розглядають також психо-
логічний стан пацієнта, соматичні 
захворювання (наприклад, автоімунні 
захворювання щитоподібної залози), 
вживання деяких медикаментів. Вто-
ринну резистентність до ботуліноте-
рапіі поділяють на повну і часткову, 
тимчасову й постійну, суб'єктивну і 
об'єктивну, позитивну і негативну (в 
залежності від результатів електро-
нейроміографічних тестів).

Повна вторинна резистентність до 
БТ А проявляється відсутністю дії бо-
тулотоксину після повторних введень 
препаратів БТ A; часткова — періо-
дична відсутності дії препарату після 
повторних ін'єкцій, вторинна нечут-
ливість може проявлятися зменшен-
ням тривалості та інтенсивності дії БТ 
A [29, 30].

Відсутність дії БТ виникає в ре-
зультаті утворення нейтралізуючих 
антитіл до БТ. 

На імуногенність БТ (здатність 
білка, викликати утворення антитіл) 
впливають численні фактори, що при-
таманні власне препаратам (процес 
виробництва, вміст антигенних білків, 
наявність комплексоутворюючих біл-
ків), так і пов'язані з лікувальним про-
цесом (одинична доза, сукупна доза 
БТ, введена при кожній серії ін'єкцій), 
виконання повторних ін'єкцій в ме-
жах 2–3 тижнів (вторинні імунізуючі 
ін'єкції, англ. «booster injections»), по-
передні ін'єкції БТ [21, 24, 31, 33 ].

Інкоботулотоксин А — препарат, 
який цілеспрямовано створений за но-
вою технологією додаткової очистки, 
що містить в собі лише лікувальну скла-
дову, і не містить баластних білків [2, 
20]. Завдяки цьому Інкоботулотоксин 
А, при порівняній з іншими препарата-
ми клінічній ефективності менше здат-
ний призводити до імунних реакцій, 
не втрачає ефективність при тривалих 
курсах лікування [20, 29, 31, 36].

Згідно даних ретроспективного 
дослідження  2019  року (аналіз бази 
даних системи повідомлень про не-
бажані явища FDA), відносна частота 

зниження терапевтичного ефекту у 
пацієнтів, які отримували лікування 
ботулотоксином  > 1 року з естетичних 
показань, склала: у Інкоботулотокси-
ну А — 0,0%;  у абоботулотоксину A 
— 11,9%; у онаботулотоксину   А цей 
показник склав 19,6%. [37] 

У випадках виникнення резис-
тентності до лікування онаботуло-
токсином А або абоботулотоксином 
А перехід на використання Інкобо-
тулотоксином А може не лише відно-
вити  клінічну ефективність, а також 
призвести до позбавлення від антитіл, 
що утворилися при попередньому лі-
куванні [35, 36].

Сьогодні, можна розглядати тільки 
один ботулотоксин Інкоботулотоксин 
А, як препарат, що здатний як про-
філактувати розвиток вторинної ре-
зистентності, так і здатний відновити 
клінічну відповідь на ботулінотерапію  
після періоду елімінації сформованих 
антитіл.

4. Тривалість дії БТ.  
Значення інтервалів

Згідно рекомендацій та інструкцій до 
використання ботулінічних токсинів 
типу А, рекомендований інтервал між 
ін'єкціями становить як мінімум 3 мі-
сяці або 12 тижнів. Тривалість реко-
мендованого мінімального інтервалу 
(12 тижнів) переважно заснована на 
ретроспективному аналізі медичних 
карт пацієнтів з цервікальною дистоні-
єю, які отримували лікування першим  
ботулінічним токсином — онаботуло-
токсином А, зі старим складом компо-
нентів [38] але для більшості пацієнтів 
з цервікальною дистонією тривалість 
ефекту терапії ботулінічним токсином 
не дотягувала до 12 тижнів. [39]

Згідно результатів досліджень, 
близько 46% пацієнтів, що отриму-
вали ботулінічні токсини типу А для 
лікування дистонічних порушень, 
віддавали перевагу більш частим 
ін'єкціям ніж рекомендовані 12-тиж-
неві інтервали [40]. Безпека і перевага 
використання гнучких інтервалів (за 
індивідуальними потребами пацієн-
та) доведені при лікуванні пацієнтів 
з цервікальною дистонією, де вико-
ристовувалися високі дози інкоботу-

лотоксіна А із різними інтервалами – 
від 6 до 20 тижнів. Згідно результатів 
дослідження, нейтралізуючі антитіла 
не були сформовані у жодного з паці-
єнтів, навіть у тих, хто отримував Ін-
коботулотоксин А з більш короткими 
інтервалами між ін'єкціями [41]. 

Цілком виправдана екстраполяція 
цих важливих висновків на естетичне 
застосування Інкоботулотоксину А 
(Ксеомін).  Необхідне рішення щодо 
доцільності використання більш гнуч-
ких коротких інтервалів, але не менше 
ніж 6 тижнів, приймається після вра-
хування усіх ризиків та переваг такого 
застосування. Оцінку щодо безпеки 
та ефективності використання таких 
інтервалів проводить лікуючий лікар.

5. Особливості корекції 
різних анатомічних 
зон за допомогою 
Інкоботулотоксину А

Верхня частина обличчя _
Лобне черевце потилично-лобно-
го м'яза — venter frontalis та venter 
occipitalis _
М'яз гордіїв — m.procerus _
М'яз-зморщувач брови — 
m.corrugator superc. _
Орбітальна частина кругово-
го м’яза ока — pars orbitalis 
m.orbicularis oculi

М’язи лоба

Наслідком активності m.frontalis є го-
ризонтальні зморшки чола. Зберігаю-
чи часткову активність цього м'язу, до-
сягаються оптимальні результати, що 
залишають можливість для експресії 
емоцій на обличчі. [9, 42, 43] _

Загальна доза — 10-20 Од  _
Кількість точок — 4-8 точок вве-
дення (по 2-4 Од на точку)  _
Техніка виконання — внутріш-
ньом’язеві ін’єкції  _
Точки введення повинні бути роз-
ташовані як мінімум на 1,5-2 см 
над лінією брови і як мінімум на 
2-2,5 см над краєм орбіти.  _
Розташування точок в шаховому 
порядку, V-образно або лінійно, в 
залежності від патернів.
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Патерни m.frontalis _
Патерн з центральною м’язовою 
активністю — доза 8-16 Од _
Рівномірний прямий патерн — 
10-15 Од _
Патерн з латеральною активністю 
— 8 Од _
Патерн з медіальною активністю 
— 8-10 Од 

Відносні протипокази: _
вузьке чоло

Глабела (міжбрів’я)

Оптимальна доза — 20-30 Од, що ко-
ригується індивідуально. Глибокі в/м 
ін'єкції в m.procerus, з однією або дво-
ма ін'єкційними точками в м'язове че-
ревце на перетині ліній від медіально-
го кінця брови до внутрішнього кута 
ока. Ін'єкція в m.corrugator рекомен-
дується в дві точки на кожній стороні: 
перша — точка максимального м'язо-
вого скорочення, глибоко в головку 
м'яза, і друга — більш латерально і 
поверхнево. Для ін'єкцій обох м'язів 
положення голки перпендикулярно 
поверхні шкіри. [9, 44, 45]

Можливі побічні ефекти, пов'язані 
з цією терапією: птоз повіки і / або брів. 
Для мінімізації ризику таких усклад-
нень, ін'єкції в хвіст m.corrugator або в 
субдермальних точках повинні прово-
дитися поверхнево. [46]
Патерни глабели [47, 48]: _

V-подібний патерн, найбільш час-
тий тип, що спостерігається в 37% 
випадків _
U-подібний патерн, зустрічається 
в 27% випадків _
Омега —10% пацієнтів _
Перевернута омега – найменш 
частий патерн, спостерігається у 
6% пацієнтів _
Патерн «стріли, що сходяться» — 
20% пацієнтів _
Загальна доза — 20-30 Од  _
Кількість точок — 5-9 _
Доза на одну точку — від 1 до 5 Од _
Техніка виконання — глибокі вну-
трішньом’язеві ін’єкції

Відносні протипокази: _
низьке розміщення медіальної ча-
стини брів _
широке перенісся.

«Гусячі лапки»

Характеризуються зморшками в кутах 
очей. Утворюються в результаті актив-
ності орбітальної порції m.orbicularis 
oculi й поглиблюються при додатково-
му  скороченні m.zygomaticus, вилич-
ної голівки m.quadratus labii superioris, 
яка піднімає верхню частину щоки [9, 
49, 50]. _

Загальна доза — 12-32 Од  _
Доза для кожної сторони —  
6-16 Од _
Кількість точок — 3-4 точки вве-
дення _
Техніка виконання — поверхне-
во на 1 см від латерального краю 
орбіти до латеральної порції 
m.orbicularis oculi, напрямок гол-
ки в сторону від орбіти
Більш глибоке введення вико-

ристовується для гіперкінетичних ти-
пів міміки.

Найбільш часто зустрічаються 
зморшки в центральній мімічній лате-
ральній порції кругового м'яза ока.
Протипоказання:  _

Позитивний симптом щипка  _
Наявність кил _
Набряки _
Блефарохолязіс

М’язи носа  
(Bunny Lines –  
«кролячі лінії»)

Корекція БТА для зменшення ско-
рочень поперечної порції m.nasalis, 
занадто сильне скорочення якої і 
призводить до утворення «кролячих 
ліній».[3, 4, 6, 9, 51] _

Загальна доза — 2-4 Од з кожного 
боку _
Техніка виконання — поверхне-
ві внутрішньом’язеві ін’єкції, що 
проводять на межі спинки носу та 
крил носа,  в точці максимального 
м’язового скорочення

Периоральні зморшки 

Круговий м’яз рота (musculus 
orbicularis oris) — зміщує червону 
кайму губ («м'яз поцілунку»). Ін'єкції 
повинні проводитись симетрично й 
поверхнево. [3, 4, 9, 52]

 М'язи обличчя
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Корекція верхньої губи  _
Загальна доза —  4-6 Од  _
Доза розподіляється на 4 точки 
введення — 0.5-1 Од на точку_
Техніка виконання — ін'єкції про-
водять по червоній облямівці губ 
(vermillion border),  перша точка 
— 1,5 см від кута губ, друга точка 
— 1 см від колони фільтрум. Гол-
ка вводиться паралельно поверхні 
шкіри

Корекція нижньої частини 
кругового м’яза  _

Загальна доза — 4 Од _
Кількість точок — 2-4 точки по 
1-2 Од

Ясенна посмішка 

Початок м'язу-підіймача верхньої гу-
би (musculus levator labii superioris) — 
лобний відросток верхньої щелепи. 
Прикріплення — шкіра верхньої губи 
і крила носа. При скороченні піднімає 
верхню губу, поглиблюючи носо-губ-
ні складки. Тягне крило носа догори, 
розширюючи ніздрі. При посмішці 
оголює ясна [9].  _

Загальна доза — 8 Од _
Кількість точок — по 2 точки з 
кожного боку, по 4 Од на кожну 
сторону _
Техніка виконання — внутріш-
ньом’язеві ін’єкції
Перша точка в місці максимально-

го м'язового скорочення (орієнтиром 
є носо-губна складка), а друга точка на 
0,5 см латеральніше крила носа. 

Зморшки «маріонетки»

Утворюються через надмірну ак-
тивність м'яза, що опускає кут рота 
(m.depressor anguli oris (DAO)), який 
починається від периоральної комісури 
і косо тягнеться до волокон платізми. 
Призводить до утворення вертикаль-
них ліній «маріонетки», що розташова-
ні нижче від кутів рота [3, 9, 53].

Ін’єкції DAO є важливим компо-
нентом розбалансування нижньої 
третини обличчя.  _

Загальна доза — 4-8 Од _
Кількість точок — дві точки з 
кожної сторони. Точки введення 
розміщуються в проекції DAO на 

98

5

Regional treatments

Please observe the off-label therapy warnings relating to the licensed products (cf. section 1.12, p. 8) and the relevant product inserts.

Planning of treatment

The treatment goal of the therapy with botulinum toxin type A is a 
dose-dependent reduction of tone of the individual platysmal muscle 

cords. Treatment of the platysmal cords should also be considered in 
therapy of marionette lines with botulinum toxin.

Treatment regimen
The injections are given in each cord at 2-cm intervals.1 см латеральніше й 1,5 см нижче 

оральної комісури_
Техніка виконання — внутріш-
ньом’язеві поверхневі ін’єкції 
нижньої третини DAO, голка ске-
рована латерально

Зморшки образи 

Утворюються через надмірне скоро-
чення підборідного м’язу (m.mentalis), 
що зміщує шкіру підборіддя вверх, 
нижню губу — вверх і вперед, що при-
зводить до утворення глибокої зморш-
ки між нижньою губою і виступаючою 
частиною підборіддя.[3, 9] _

Загальна доза — 2-8 Од _
Кількість точок — дві точки з 
кожного боку, що розташовані на 
1 см над лінією щелепи, поблизу 
середньої лінії підборіддя_
Техніка виконання — внутріш-
ньом’язеві глибокі ін’єкції, роз-
ташування голки перпендикуляр-
но з введенням третини голки в 
m.mentalis

Овал Нефертіті

Процедура полягає в корекції лінії 
нижньої щелепи за рахунок протидії 
ефектам, викликаними віковою втра-
тою еластичності шкіри й гравітацією.

Під час огляду пацієнта просять 
зробити гримасу, викликаючи скоро-
чення платизми. Якщо скорочення 
платизми призводить до зникнення 
контуру нижньої щелепи, то цьому 
пацієнтові показана процедура. [9, 54] _

Загальна доза — 20 Од на кожну 
половину _
Кількість точок — 2-3 точки з 
кожного боку, по 4-6 Од на одну 
точку_
Техніка виконання — в місцях 
лінії нижньої щелепи виконують-
ся поверхневі внутрішньом’я-
зеві ін'єкції. Перша точка на 
0,5-1 см латеральніше проекції 
нижньощелепової зв'язки, дру-
га на 2 см далі і латеральніше 
першої. Третя додаткова точ-
ка використовується, якщо є 
гіпертонічні пучки платизми

 Тяжі платизми
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Індивідуалізований протокол дозувань в області лоба (загальна таблиця з м’язами, дозами) [43]

 Нормальний кінетичний жіночий лоб 

 Гіперкінетичний жіночий лоб

 Гіпертонічний жіночий лоб (важливо пояснити отримані результати)  
Примітка: *Ін’єкція між обома точками (F/F)

F1

F5

F9

F2

F6

F10

F3

F7

F11

F4

F8

F12

F1

F5

F9

F2

F6

F10

F3

F7

F11

F4

F8

F12

F1

F5 F6

F10

F7

F11

F4

F8

Лоб середнього розміру:

1-2 внутр-м’язeва (F5-F8)

Лоб середнього розміру:

2 внутр-м’язeва (F5-F8)

Лобний м’яз V–форми:

1-2 внутр-м’язeва (F5-F8)

1 підшкірна (F6-F7)

Лобний м’яз V–форми:

2 внутр-м’язeва (F5-F8)

1 підшкірна (F6-F7)

Лоб середнього розміру:

1 внутр-м’язeва (F6-F7)

1 підшкірна (F5-F8)

F12F9

F2 F3
Високий лоб:

1 підшкірна (F2-F3)

1-2 внутр-м’язeва (F5-F8)

Високий лоб:

1 внутр-м’язeва  (F2-F3)

2 внутр-м’язева (F5-F8)

Схильність до  
«брів Мефістофіля»:

1 внутр-м’язeва (F6-F7)

1 підшкірна (F9-F12)

Схильність до  
«брів Мефістофіля»:

2 внутр-м’язeва (F6-F7)

1 підшкірна ( (F1/F5 + F5/F9)
(F4/F8 + F8/F12)
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Тяжі платизми

М'язові пучки m.platysma починають-
ся з області грудей на рівні 2-го ребра, 
прямують вгору і медіально. Біля краю 
нижньої щелепи медіальні пучки м'яза 
переплітаються з пучками одноймен-
ного м'язу з протилежної сторони і 
прикріплюються до краю нижньої 
щелепи; латерально пучки м'яза пере-
ходять на обличчя, де вплітаються у 
фасції привушної залози і жувальну, 
досягаючи кута рота. [55, 56] _

Загальна доза — 40-60 Од, але це 
залежить від того, як багато пуч-
ків належить обробити. Початко-
ва рекомендована доза — 15-20 Од 
на пучок при виражених пучках, і 
10 Од при легких формах_
Кількість точок — 8-12 точок, з 
максимальною дозою — 2-5 Од на 
точку_
Техніка виконання — ін'єкції ви-
конуються поверхнево, введення 
безпосередньо в пучки платизми. 
Точки розташовуються на відстані 
2 см одна від одної, голка вводить-
ся паралельно поверхні шкіри

Гіпертрофований масетер _
Загальна доза — 25-30 Од на одну 
сторону _
Кількість точок — 3 точки з кож-
ного боку, по 8-10 Од на точку_
Техніка виконання — глибокі 
внутрішньом'язові ін'єкції. Точ-
ки розташовуються не вище лінії, 
проведеної від кута рота до мочки 
вуха. Перша точка — на відстані 
1-1,5 см від кута нижньої щелепи,
друга — на 1,5 см медіальніше й
третя — безпосередньо на лінії,
що з'єднує мочку вуха з кутом
рота. Точки ін'єкцій визначають-
ся при максимальній напрузі жу-
вального м'язу [43, 57, 58]

6. Мультифокальна техніка
з високим розведенням

Мультифокальна техніка — це техніка 
поверхневого введення малого об’єму 
ботулотоксину.  

Показання:_
Тонка шкіра (дефіцит підшкірної 
жирової клітковини)_
Монотерапія фронтальної або пе-
риорбітальної зони
Мета мультифокальної техніки 

— реалізація дермального ефекту 
БТА з мінімізацією впливу на область 
концентрації кінцевих моторних 
пластинок. Процедура поверхневих 
мікрокрапельних ін'єкцій, що впли-
вають тільки на поверхневі м'язові 
волокна. Є додатковою методикою. 

Техніка розведення

1. 1 об’єм стандартного розведення Ін-
коботулотоксину А (в 2 мл 0,9% NaCl),
така щоб в результаті отримали 1 Од в
одній поділці шприця
2. До цього об’єму маємо додати ще 2
об’єма 0,9%  розчину NaCl
3. Таким чином отримуємо в 1 поділці
0,3 Од

Описана мультифокальна техніка 
передбачає використання 20 Од в 1 мл 
отриманого розчину (що відповідає 
розведенню 100 Од на 5 мл) для робо-
ти з областю чола, міжбрів’я та очей. 
В результаті даної техніки отримуємо 
ефект «живого обличчя» зі зменшен-
ням мімічної активності і кількості 
зморшок. Така техніка оцінена пацієн-
тами із запитом на натуральність.

7. Особливості
використання БТ
у чоловіків

Гендерний підхід до застосування бо-
тулінотерапії полягає в іншому об-
численні доз токсину, перерозподілі 
дозувань та іншій схемі розміщення 
ін’єкційних точок, що обумовлено 
анатомо-топографічними й фізіологіч-
ними особливостями чоловічого об-
личчя. [17, 18] Проте кожен з пацієн-
тів має свої індивідуальні особливості, 
тому не потрібно прагнути збільшу-
вати дозування ботулотоксину тільки 
через гендерні відмінності. А врахову-
вати об’єм м’язу та патерн в кожному 
окремому випадку.

M.frontalis

Чоловікам з кінетичним типом мімі-
ки — рекомендовано від 4 до 6 точок 
ін'єкції, по 2 Од в точку, відстань між 
ін’єкціями — 1,5-2 см. Точки прове-
дення ін'єкцій розташовуються вище 
середньої лінії.

Пацієнтам з високим чолом — про-
водяться додаткові ін'єкції у верхній 
третині чола, по 1 Од в кожну точку 
ін'єкції. Точки ін'єкцій розташовують-
ся в шаховому порядку в 2-3 ряди.

Чоловікам з гіперкінетичним ти-
пом міміки рекомендовано збільши-
ти дозування в 1.5 рази, загальна доза 
складає — 20-30 Од. [19]

Глабела (міжбрів’я)

Загальна доза складає – 30-45 Од, кіль-
кість точок — 5-8, ін’єкції проводяться 
одночасно з ін’єкціями в m.frontalis.  

Круговий м’яз ока

Загальна доза складає — 18-48 Од, по 
2-3 Од в точку ін’єкції.

8. Використання БТ згідно
дерматологічних показів:
розацеа, себорейний
дерматит

В естетичній медицині препарати 
ботулінічного токсину типу А (ВоNТ 
А) використовуються вже близько 
30 років. За цей час з’явилися но-
вітні наукові дані щодо впливу біл-
кової молекули БТА на медіатори 
нейрогенного запалення, активність 
фібробластів та мастоцитів, стиму-
ляцію ангіогенезу, зміну ліпідного 
складу себуму, інтенсивності виді-
лення шкірного сала. Це дозволило 
розглянути введення БТА у комплек-
сному  лікуванні дерматозів шкіри 
обличчя, порушеннях мікроцирку-
ляції при синдромі Рейно, розладах 
роботи сально-волосяного фолікулу, 
атопічному дерматиті, псоріазі, вог-
нищевій та дифузній алопеції.

Актуальність лікування захворю-
вань шкіри обличчя, а саме — розацеа, 
акне, себорейного дерматиту, поясню-
ється суттєвим значенням соціальної 
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адаптації таких пацієнтів та наштов-
хує на пошук нових ефективних мето-
дик комплексного лікування для змен-
шення їх психологічних проблем, що 
викликані такими дерматозами [59].

Розацеа

Розацеа є хронічним рецидивуючим 
запальним захворюванням шкіри об-
личчя, яке характеризується наявніс-
тю еритеми, телеангіектазій, запаль-
них папул та пустул в центральній 
ділянці обличчя з послідуючим фор-
муванням проліферативних змін [60]. 

Було встановлено, що при розацеа 
вегетативна дисфункція  призводить 
до підсилення чутливості холінергіч-
них рецепторів та сприяє вивільненню 
медіаторів запалення [61, 62].

В лікуванні розацеа, як ангіоне-
врозу судин басейну v. facialis, є пер-
спективним застосування БТА для 
пресинаптичної блокади вивільнення 
ацетилхоліну (AХ) з нервової термі-
налі периферійного холінергічного 
синапсу [63]. 

Рекомендований наступний про-
токол лікування розацеа за допомогою 
Інкоботулотоксину А [64]:   _

0,3-0,5 Од в 1 точку ін’єкції на  
1 см2 _
максимальна доза — 10-20 Од 
(з розрахунку до 10 Од на 1 зону 
площею 10 см2 (площа 1 щоки) в 
розведенні 1:4 ізотонічним розчи-
ном 0,9% Na Cl) _
внутрішньошкірні поверхневі 
ін’єкції _
точки рівномірно розподіляють-
ся на поверхні ураженої ділянки 
шкіри на відстані 1 см одна від 
одної _
Частота процедур — кожні 10-16 
тижнів _
Можливо проведення курсу з 3-х 
процедур з інтервалом 6 тижнів в 
міжрецидивний період  

Себорейний дерматит

Висвітлені та запропоновані також  
сучасні дані щодо розширення мож-
ливих терапевтичних ефектів ботулі-
нічного токсину типу А при захворю-
ваннях сально-волосяного фолікулу. 

Дисбаланс між секрецією статевих 
гормонів та генетичними особливос-
тями функціонування сальних залоз 
призводить до надмірної активнос-
ті роботи сальних залоз себорейних 
зон — Т-зона обличчя, грудна клітина, 
верхня частина спини — можуть бути 
асоційовані з акне та себорейним дер-
матитом; волосиста частина голови 
— асоціюється з випадінням волосся. 
[65, 66]

Зниження активності сальних 
залоз досягається завдяки інтрадер-
мальному введенню Інкоботулотокси-
ну А в наступних рекомендованих до-
зах [67, 68]: _

волосиста частина голови — 15-30 
Од в розведенні 1: 3 _
обличчя — від 6 до 10 Од в розве-
денні 1: 3 (1:4 ізотонічним розчи-
ном 0,9% Na Cl), на площі ділянки 
розміром з долонь   _
Частота процедур — кожні 10-16 
тижнів
Таким чином реалізуються наступ-

ні лікувальні ефекти ботулотоксину: _
Протизапальний ефект ботуло-
токсину типу А здійснюється за 
рахунок пригнічення виділення 
прозапальних цитокінів  _
Імуномодулюючий та заспокій-
ливий ефекти пояснюються при-
гніченням функції мастоцитів 
та зниженням виділення закису 
азоту, що інгібує синтез ендоте-
ліального фактору релаксації та 
зменшує еритему _
Себорегулюючий ефект досяга-
ється після блокування вивіль-
нення ацетилхоліну, що зменшує 
кількість рецепторів до нього на 
кератиноцитах в протоках саль-
них залоз і веде до збільшення 
міграційної активності кератино-
цитів, розблокуванню волосяного 
фолікулу, зменшенню синтезу се-
буму та скороченню пор
Використання ботулотоксину в лі-

куванні захворювань шкіри обличчя, 
а саме — розацеа, акне, себорейного 
дерматиту, має вагоме значення для 
психо-соматичного здоров’я кожного 
пацієнта, сприяє його соціальній адап-
тації, зменшуючи прояви соціальних 
стигм [59].

9. Лікування гіпергідрозу

Надмірне, неконтрольоване інтенсив-
не потовиділення в ділянці пахвових 
ямок, долонь або стоп називають пер-
винним есенційним, локальним гіпер-
гідрозом [69] Особливо неприємним і 
тяжким станом для хворого й оточення 
є виділення поту з неприємним запа-
хом (осмідроз). Цей стан значно впли-
ває на соціальну активність пацієнта та 
значно знижує якість життя. [70] 

Потрібно мати на увазі ряд за-
хворювань (ендокринні порушення, 
неврологічні захворювання, тощо), 
які також можуть супроводжуватися 
явищами підвищеного потовиділення. 
Цей стан називають вторинним гіпер-
гідрозом [69, 71]. 

Отже, діагноз має встановлюватись 
на основі клінічної картини, анамнезу 
захворювання клінічного обстеження. 
Консультації ендокринолога, невропа-
толога, дерматолога та інших спеціаліс-
тів необхідні для того, щоб виключити 
вторинний гіпергідроз [72].

Зазвичай явища гіпергідрозу по-
чинаються у віці 15-30 років, середній 
вік складає 25-28 років. Сімейно-спад-
ковий характер захворювання харак-
терний для первинного гіпергідрозу в 
56,1% хворих.

Для лікування акселярного, 
пальмарного та плантарного первин-
ного есенційного гіпергідрозу ефек-
тивно використовують ботулінічний 
токсин типу А. Рекомендовані наступ-
ні дози та схеми введення Інкоботу-
лотксинуА для лікування гіпергідрозу 
[73, 74, 75]:

Аксилярна ділянка — 50-100 Од 
на кожну пахву, точки ін’єкцій розта-
шовані на відстані 1 см. Загальна доза 
складає — 100-200 Од. 

Долоні — 25 Од на одну долонь, 
точки ін’єкцій розташовані на відстані 
0.5-1 см. Загальна доза складає – 50 Од. 

Стопи — 50-100 Од на стопу, ін’єк-
ції виконують на відстані 1,5-2 см на 
підошовній частині стопи. Загальна 
доза — 100-200 Од. Рекомендовано 
напередодні процедури нагадати па-
цієнтові щодо підготовки шкіри на 
підошві (очистка у подолога або само-
стійно), аби покращити ефективність 
процедури. 
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Глибина введення — внутрішньо-
шкірна ін’єкція. 

10.  Корекція асиметрії 
обличчя за допомогою 
ботулотоксинів

Асиметрія обличчя й тіла в тій чи іншій 
мірі властива кожному з нас. Причини, 
які її викликають можуть бути розділе-
ні на дві головні групи: анатомічна та 
патологічна, статична та динамічна. 

Важливо пам’ятати, що неможли-
во створити абсолютну симетрію, але 
її корекція допомагає гармонізувати 
обличчя, зробити його більш прива-
бливим.

Мета ботулінотерапії при асиме-
трії обличчя: _

зниження одностороннього 
гіпертонусу мімічних м'язів для 
естетичної корекції  _
покращення якості життя 
пацієнтів у випадку паліативної 
допомоги [76].
Оцінка асиметрії обличчя є важ-

ливим етапом проведення естетичної 
корекції. Адекватність проведеної ко-
рекції залежить від визначення  при-
чини порушення, ступеня асиметрії й 
вибору алгоритму лікування.

За наявності асиметрії обличчя 
внаслідок однобічного гіпертонусу 
певної групи м’язів (часто латеральна 
частина лобного м’язу; м’язу, що опу-
скає кут рота; платизми; м’язу, що під-
німає верхню губу) можливе введення 
Інкоботулотоксину А з асиметричним 
розподілом дози — зі збільшенням з 
боку гіпертонусу. Наприклад, при гі-
пертонусі м’язу, що піднімає верхню 
губу можна розподілити дозу таким 
чином: класична корекція — 1 Од, на 
бік більш вираженого гіпертонусу — 
2-3 Од; м’яз, що опускає кут рота — з 
боку класичної корекції — 1 Од, з боку 
гіпертонусу — 2-3 Од.

Також можлива однобічна корек-
ція при гіпертонусі внаслідок травм, 
ушкоджень нервів, операцій — по-
требує додаткових навичок визна-
чення, які саме м’язи в гіпертонусі, та 
сумісної роботи з іншими фахівцями 
— неврологами, хірургами, стомато-
логами.

11. Безпека ботулінічних 
токсинів типу А.  
Заходи запобігання та 
мінімізації побічних ефектів. 
Відносні та абсолютні 
протипокази

Препарати ботулінічного токсину ти-
пу А мають сприятливий профіль без-
пеки [77, 78]. Побічні ефекти бувають 
легкими та проходять самостійно, за-
звичай протягом 2-х тижнів. 

До найбільш поширених небажа-
них явищ належать біль в місці ін'єк-
ції, набряк та головний біль, проте 
вони зазвичай носять легкий тимчасо-
вий характер, а для мінімізації частоти 
їх виникнення досить виконання про-
стих дій [3, 9, 79]: _

знання анатомії та вікових змін 
пацієнта _
використання голок мінімального 
діаметру _
правильна техніка  
Звести до мінімуму больові від-

чуття також допомагає використання  
у деяких пацієнтів аплікаційних ане-
стетиків.

Анатомічні зони та можливі 
ускладнення в результаті проведен-
ня ін’єкцій ботулінічного токсину 
типу А:

1. Зона глабели (міжбрів’я)
• Блефароптоз 
• Набряк
• Посилення виразності  
зморшок носа 
• Неестетичне розширення 
перенісся

2. Зона чола та брів
• Опущення брів 
• «Брови Мефістофеля»
• «Замороженість» чола

 3. Повіки та зір
• Дряблість нижньої повіки
• Птоз нижньої повіки
• Диплопія (m. obiquus inferior 
oculi)
• Птоз верхньої повіки
• Набряк
• Посилення візуалізації кил 

4. Середня та нижня третини 
обличчя, шия

• Асиметрія посмішки
• Порушення слиновиділення
• Подовження верхньої губи
• Першіння в горлі
• Транзиторна дисфагія 
• Дисфонія 
• Проливання води під час пиття 
• Порушення артикуляції

Заходи запобігання розвитку 
ускладнень та небажаних явищ [80, 81]: _

невисоке розведення ботулоток-
сину з метою зменшення ризику 
дифузії препарату _
пальцеве притискання місця 
ін'єкції протягом 40-60 секунд в 
зоні m.corrugator supercilii  _
не глибокі ін’єкції  хвостової ча-
стини m.corrugator supercilii 
Особливо делікатно працювати в 

зоні верхньої повіки у пацієнтів з бле-
фаропластикою. В роботі з нижньою 
третиною обличчя потрібно врахову-
вати, що в її склад входять м'язи, від-
повідальні за базові функції й тому не-
обхідно бути вкрай обережним під час 
виконання ін'єкцій в цих зонах.
Абсолютні протипокази до 
використання Інкоботулотоксину А 
(Ксеомін) [22] _

Підвищена чутливість до діючої 
речовини або до будь-якої з 
допоміжних речовин препарату _
генералізовані розлади м’язової 
активності (наприклад міастенія 
гравіс, синдром Ламберта−Ітона) _
інфекція або запалення у 
передбаченій для ін’єкції ділянці _
вагітність та лактація

Відносні протипокази: _
Блефарохалязіс  _
Вузький лоб _
Вікові пацієнти з ознаками атонії _
Птоз брів _
Надлишок шкіри верхньої повіки _
Грижі  верхньої та/або нижньої 
повік _
Набряки обличчя _
Втомлений морфотип старіння _
Вік до 18 років



Дерматолог Спецвыпуск №1 • 202014

Тема номера

ІІІ. Висновки

Метою цієї публікації є формулю-
вання консенсусного експертного 
висновку щодо практичних ас-
пектів використання Інкоботуло-
токсину А з метою естетичної ко-
рекції у пацієнтів, щоб допомогти 
їм у досягненні найвищої задово-
леності терапією.

Після огляду клінічних даних та об-
міну досвідом консенсусна група 
прийшла до висновку, що Інкобо-
тулотоксин А (Ксеомін) — дотепер, 
найбільш інноваційний препарат 
БТА (вільний від комплексоутво-
рюючих білків), який забезпечує 
ефективну й довгострокову есте-
тичну корекцію верхньої та ниж-
ньої частини обличчя, шиї, а також 
є важливим компонентом комбіно-
ваного лікування таких дермато-
логічних захворювань як розацеа, 
себорейний дерматит, гіпергідроз 
при використанні в рекомендова-
них дозуваннях. 

Ці консенсусні рекомендації та-
кож детально описують протоколи 
ін'єкцій певних анатомічних зон 
та захворювань, що не описані в 
інструкції до використання Інко-
ботулотоксину А (Ксеомін), це ви-
користання є off label. Тому такі 
призначення носять суто рекомен-
даційний характер, а лікуючий лі-
кар, в свою чергу, обов’язково має 
отримати згоду пацієнта на таке 
використання ботулотоксину off 
label.  Очікується, що використан-
ня цього документа забезпечить 
більш оптимальні, натуральні та ін-
дивідуалізовані естетичні резуль-
тати для пацієнтів.
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Тема номера

Історія видатних вчених — це 
історія наполегливої праці, така 
й історія Юргена Фріверта — 
винахідника Інкоботулотоксину 
А (Ксеомін), єдиного до сьогодні 
ботулотоксина вільного від 
комплексоутворюючих білків 
(КУБ). На сьогодні, Юрген 
Фріверт є керівником науково 
— дослідницької групи з 
ботулінічного токсину Merz 
Pharma (Потсдам , Німеччина).

Закінчив факультет хімічних наук і 
отримав науковий ступінь з біохімії в 
Philipps-University, Марбург (Німеч-
чина). Після отримання докторського 
ступеня в Каліфорнійському універ-
ситеті в Берклі (США) він почав свою 
кар'єру в 1983 році в Battle Institute у 
Франкфурті (Німеччина). 

Доктор Фріверт був одним із пер-
ших, хто почав працювати з ботулі-
нічним токсином (БТ) і відкрив метод 
його очищення. У той час існувала 

думка, що комплексні протеїни (КУБ) 
необхідні для стабілізації ботуло-
токсину. Фріверт не розділяв ці погля-
ди, тому продовжував дослідження з 
процесів очищення ботулотоксину. У 
період з 1995 по 2006 рік д-р Фріверт 
був керівником проекту, а потім голов-
ним науковим керівником BioteCon 
Therapeutics GmbH. За цей час він по-
чав співпрацю з Merz Pharmaceuticals 
по розробці чистого ботулотоксину, 
який згодом був зареєстрований як 
Ксеомін. Спочатку в 2005 році в Ні-
меччині Ксеомін був зареєстрований 
для лікування цервікальної дистонії і 
блефароспазму, а потім і для естетич-
них показів.

Унікальний процес очищення 
Інкоботулотоксину А шляхом бага-
токрокової хроматографії обмежує 
можливість денатурації, деградації 
та втрати біологічної активності [16], 
забезпечує виключне виділення ак-
тивного нейротоксину молекулярною 
масою 150 кДа, що й відповідає за реа-
лізацію клінічного ефекту БТ [5].

Було з’ясовано, що при клінічному 
застосуванні, коли препарат БТ вво-
диться ін'єкційно, КУБ не відіграють 
стабілізуючої ролі [4, 5]. Стабільність 
комплексів БТ у комерційних препара-
тах (300, 500, 900 кДа) залежить від рН, 
і у фізіологічних умовах вони швидко 
дисоціюють від БНТ з молекулярною 
масою 150 кДа з періодом півжиття 
менше 1 хвилини [4]. Розведення про-
дуктів, що містять комплекси, фізіоло-
гічним розчином (як рекомендовано 

для усіх продуктів БТ) призводить до 
дисоціації навіть у кислому середовищі, 
внаслідок чого ≥85% онаботулотоксину 
(ОНА) та весь абоботулотоксин (АБО) 
знаходяться у вільній, позбавленій 
комплексів формі з молекулярною 
масою 150 кДа вже до ін'єкції [4], що 
свідчить про відсутність ролі клостри-
діальних білків для стабілізації або ін-
шої їх участі у клінічному ефекті БНТ в 
цільових тканинах [9].

Для стабілізації таких препаратів 
БТА, як она-, або- та Інкоботулотоксин 
А додається людський сироватковий 
альбумін [21]. Згідно до наданих ви-
робниками даних, термін зберігання 
АБО складає 2 роки при температурі 
2–8°С, ОНА — 2 або 3 роки (залежно 
від кількості одиниць) при темпера-
турі 2–8°С або у морозильній камері, 
а термін зберігання Інкоботулотокси-
ну А — 3 або 4 роки при кімнатній 
температурі. Більш тривалий термін 
зберігання та менш суворі вимоги до 
температури зберігання Інкоботуло-
токсину А свідчать, що КУБ не потріб-
ні для стабільності БТ [7].

Пізніше в дослідженнях було ви-
явлено,  що наявність КУБ може бути 
клінічно значущою [1, 10, 22]. Показа-
но, що імуногенна здатність препара-
тів БТ, що містять комплексоутворю-
ючі білки, вища, ніж у очищеного БТ 
молекулярною масою 150 кДа [10].

Відомо також, що гемаглютиніни, 
що входять до складу КУБ, діють як 
ад'юванти і можуть зв'язуватися з ден-
дритними клітинами, які відіграють 
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ключову роль у ранніх фазах імунних 
процесів, та активувати їх [18, 20]. КУБ 
можуть викликати імунні реакції про-
ти БТ. Однак титри антитіл, необхідні 
для виникнення резистентності до БТ, 
не визначені, і імунні реакції можуть 
бути різними у різних пацієнтів. 

Частка пацієнтів, у яких виробля-
ються нейтралізуючі антитіла після 
тривалого лікування ОНА або АБО 
залежіть від того, за якими показан-
нями проводилося лікування, та від 
дози, і різниться від 0,3% до 6% [11, 12, 
13, 14, 15, 19, 23]. 

З цим узгоджується те, що Інко-
ботулотоксин А — єдиний препарат, 
при використанні якого в клінічних 
дослідженнях не повідомлялося про 
утворення нейтралізуючих антитіл та 
розвиток вторинної втрати клінічної 
відповіді [25, 26, 27]. Нещодавній ана-
ліз бази даних звітів про несприятливі 
побічні дії лікарських засобів Адміні-
страції США з харчових продуктів та 
лікарських засобів (FDA) свідчив, що 
побічні дії, пов'язані з послабленням 
лікувального ефекту, становили 2,2% 
(15/689) для Інкоботулотоксину А, 
9,2% (79/858) для АБО, 11,6% для ОНА 
(1247/10733). Зниження ефективності 
було частішим серед пацієнтів, які от-
римували лікування довше року, ніж 
при менш тривалому лікуванні, при 
використанні АБО (11,9% (36/302) 
проти 4,3% (11/257)) та ОНА (19,6% 
(504/2577) проти 10,1% (539/5350)), 
але не Інкоботулотоксину А (0% (0/10) 
проти 4,5% (13/291)) [17].

З 2000 року розвиток використан-
ня БТ став стрімкішим — реєструють-
ся нові показання до застосування та 
нові препарати [24]. Крім естетичної 
медицини та дерматології, БТ при-
значають для численних патологічних 
станів, пов'язаних з болем, надмірною 
секреторною активністю залоз, над-
мірною скорочувальною активністю 
гладеньких та поперечно-смугастих 
м'язів [11, 12]. Однак ліцензуючи уста-
нови (зокрема FDA та EMA) схвалили 
використання БТ лише за кількома 
клінічними показаннями [12].

До тепер, Інкоботулотоксин А — 
єдиний зареєстрований препарат, 
який відрізняється своїм інновацій-
ним складом, що містить в собі лише 
лікувальну складову, й не містить за-
йвих білків (КУБ).

Наразі, Юрген Фріверт продовжує 
працювати над розробкою уніфікова-
них методів оцінки біологічної актив-
ності ботулінічних токсинів, є актив-
ним учасником та спікером численних 
наукових конференцій та семінарів, 
входить в дослідницькі групи з ви-
вчення біологічних препаратів. 

Таблиця 1. Клінічні стани, при яких показано ефективність БТ [16]

РУХОВІ РОЗЛАДИ ОЧНІ РОЗЛАДИ БОЛІСНІ СТАНИ КОСМЕТИЧНІ  
ЗАСТОСУВАННЯ

ГІПЕРСЕКРЕТОРНІ 
ПОРУШЕННЯ

РОЗЛАДИ ТАЗОВОГО ДНА ТА  
ШЛУНКОВО-КИШКОВІ ПОРУШЕННЯ ІНШІ

Дистонія* Страбізм* Головний біль напруження Лінії м’язів обличчя* Гіпергідроз* Ахалазія Апраксія відкриття повік

Геміфаціальний спазм* Ністагм Мігрень* Асиметрія обличчя Сіалорея* Анальні тріщини Правець

Тремор Екзотропія, езотропія Міофасциальний біль Гіперлакрімація Диссинергія детрузора та сфінктера Заїкання

Тіки Ентропіон Синдром скроне-нижньо-
щелепного суглобу Рінорея та/або рінит Спазми сечового сфінктера Періоперативна фіксація в 

ортопедичній хірургії

Бруксизм Захисний птоз Трійчаста невралгія Смакова пітливість Спазми сфінктера Оді Люмбоскаральне напру-
ження та спазми спини 

Синкінезії Блефароспазм* Анізм Доброякісна гіперплазія 
простати

Міокімія Осцилопсія Вагінізм Спазми нижнього 
констриктора глотки

Нейроміотонія Закріпи Лікоть тенісиста та інші 
спортивні порушенн

Синдром ригідної 
людини 

Ожиріння (дистальний  
відділ шлунку)

Міоклонус піднебіння

* Ухвалені FDA та EMA. БТ – ботулінічний нейротоксин

КРАЇНА4

(1) Merz. Data on file (PSUR (31.12.2018) (2) free from complexing proteins, Frevert J. Drugs R D. 2015;15:1-9. (3) Kane et al. A Randomized, Double-blind Trial 
to Investigate the Equivalence of IncobotulinumtoxinA and OnabotulinumtoxinA for Glabellar Frown Lines. Dermatol Surg 2015; 41:1310–1319  (4) Merz. Data 
on file. (5) Prager W. et al. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2012;5: 53-58
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ПАЦІЄНТІВ 5

10 років очищенному ботулотоксину
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Представляем Вам уникальное, в высшей сте-
пени наглядное, структурированное издание 
«Руководство по психодерматологии. Базовые 
и клинические аспекты», подготовленное од-
ним из ведущих специалистов в области пси-
ходерматологии, ученым с мировым именем 
– профессором Мохаммадом Джафферани.

Книга отражает многолетний личный 
опыт автора, который сумел интегрировать 
десятилетия практической деятельности со 
спецификой консультирования больных дер-
матологического профиля.

Знакомство с этим трудом придаст новый 
импульс развитию психодерматологии как 
одному из перспективных направлений совре-
менной интегративной медицины.

Издание посвящено крайне актуальной 
для дерматологической практики проблеме 
— психической составляющей, ассоциирован-
ной с дерматологическими проявлениями.

Данная книга является уникальным изда-
нием, которое впервые будет опубликовано 
для русскоговорящей аудитории с возмож-
ностью отправки во все уголки мира.

Книга будет полезна для врачей-дермато-
логов, врачей-психиатров, психологов, врачей 
семейной медицины, педиатров, интернов и 
клинических ординаторов.

«Персоналізований підхід до зовнішньої те-
рапії в дерматології» — це перший україно-
мовний довідник, присвячений принципам 
вибору топічних засобів та форм, персоналі-
зованому підходу до лікування дерматологіч-
них захворювань.

Незамінний помічник в роботі ліка-
рів-дерматологів, сімейних лікарів, педіатрів, 
алергологів. 

Складається з 5 розділів, які узагальнені 
на основі різноманіття вітчизняних та зару-
біжних рецептурних прописів лікарських 
засобів, що десятиліттями застосовуються в 
дерматології. При висвітленні матеріалу вра-
ховувалися сучасні тенденції в розвитку ре-
цептури, технології приготування і застосу-
вання основ лікарських форм, раціональної 
фармакотерапії.

Всього в книгу включено 140 рецептів, які 
співвіднесені з нозологічними одиницями в 
дерматології.

Може бути основою для створення автор-
ських індивідуальних рецептурних прописів. 
Та є важливим науковим доробком в сфері 
дерматології, фармакології та дотичних сфер 
для України.

  

Персоналізований підхід  
до зовнішньої терапії  
в дерматології
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Літус О. І., Проценко Т. В.,  
Юрчик Я. М., Давтян Л. Л.,  
Козіко Н. О., Тарасенко В. О. Перше видання 

Дерматологія — глибока та всеосяжна 
терапевтична галузь медичної науки, 
що охоплює низку питань, пов’язаних з 
діагностикою, лікуванням та профілак-
тикою більше ніж 3000 дерматозів. Су-
часні наукові досягнення дали можли-
вість розкрити таємниці патогенезу та 
шляхи впливу на ланки патологічного 
процесу в шкірі.

На сьогодні можливості фармацевтич-
ної промисловості досить потужні, що 
дає змогу полегшити роботу лікаря у 
виборі зовнішнього препарату та при-
зводить до рутинної та, іноді, необґрун-
тованої тактики ведення пацієнтів з 
дерматозами.

Стрімкий розвиток наукового прогре-
су призвів до появи нової концепції 
медицини майбутнього — прогностич-
ної, превентивної та персоналізованої. 
Призначення зовнішнього лікування 
вимагає врахування великої кількості 
факторів, що в свою чергу спонукає до 
застосування актуальних індивідуаль-
них рецептурних прописів.

У першому виданні нашої книги висвіт-
лені основні принципи, можливості та 
особливості застосування зовнішніх 
екстемпоральних препаратів. Інформа-
ція була оновлена, щоб відповідати су-
часним тенденціям у цій галузі. Рецеп-
ти, наведені в цій книзі, є унікальними 
та публікуються вперше. Ми впевнені, 
що це нове видання, написане провід-
ними фахівцями в галузі дерматології, 
стане посібником для широкого кола 
лікарів.

Dermatology is a huge field of medical 
therapeutic science, which encompasses 
a wide range of issues including the diag-
nosis, treatment and prevention of more 
than 3,000 dermatoses. Progress of mod-
ern science has made it possible to uncov-
er the secrets of pathogenesis and ways to 
leverage links of the pathological process 
in the skin. 

The possibilities of modern pharmaceu-
tical industry are enormous, that makes 
it easier for a doctor to choose a topical 
medication, which leads to the routine and 
sometimes unreasonable tactics of man-
agement of patients with dermatoses. 

The new concept of future medicine has 
arisen due to the development of scientific 
progress — predictive, preventive and per-
sonalized. Many factors should be consid-
ered while prescribing external treatment, 
that leads to the relevance of using per-
sonalized prescription formulations. 

The first edition of our book highlights the 
basic principles, capabilities and peculiari-
ties of the use of extemporal topical medi-
cations. The information has been updated 
to comply with current trends in this field. 
The prescriptions presented in this book 
are unique and published for the first time. 
We are sure that this new edition, written 
by leading experts in the field of dermatol-
ogy, will be a handbook for a wide range 
of doctors.

C85M50Y0K0

CMYK

C70M0Y25K0

C30M0Y80K0

C0M0Y0K80

C
85

M
50

Y0
K0

C
M
YK C
70

M
0Y

25
K0

C
30

M
0Y

80
K0

C
0M

0Y
0K

80

Мохаммад Джафферани 

Психодерматология – это 
область, которая охватывает 
одновременно дерматологию 
и психиатрию. Примерно 
у 35-40% пациентов 
дерматологических клиник 
наблюдается психологический 
компонент, связанный с 
их кожным заболеванием. 
В настоящее время, хотя 
психодерматология на подъеме, 
многие дерматологи очень мало 
или вообще ничего не знают о 
решении проблем пациентов 
с психодерматологическими 
расстройствами. Учитывая 
данный пробел в знаниях и 
настоятельную необходимость 
в обучении, особенно молодых 
дерматологов, врачей-
ординаторов, работающих 
в области дерматологии и 
психиатрии, и врачей общей 
практики, это краткое и 
содержательное руководство 
целенаправленно освещает 
наиболее распространенные 
психодерматологические 
расстройства, используя простой 
язык для лучшего усвоения и 
понимания основных посылов 
этого текста.

Руководство  
по психодерматологии
Базовые и клинические аспекты 
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