ESTET‹K

Asimetrik Benign Masseter
Hipertrofisi vakas›nda Botulinum
Toxin A tedavisi: Bir olgu sunumu
Esra Çömlek
Dt.

Cerrahi yöntemlerin, post operatif hemoraji, ödem, hematom, enfeksiyonlar gibi dezavantajlar› göz
önüne al›nd›¤›nda Botulinum Toxin tedavisinin getirdi¤i pek çok avantaj oldu¤u söylenebilir.

G

iriﬂ
Benign Masseter hipertrofisi (BMH) ilk olarak 1880 y›l›nda Legg (10) taraf›ndan tan›mlanm›ﬂ olmas›na ra¤men onun vakas›ndaki 10 yaﬂ›ndaki k›z çocu¤unun farkl› ﬂikâyet
ve rahats›zl›klar›ndan ötürü tam
anlam›yla bu hastal›¤› taﬂ›d›¤›n›
düﬂünmeyen pek çok t›p tarihçisi
Benign masseter hipertrofisinin
do¤ru tan›m›n›n 1902 y›l›nda Duroux taraf›ndan tan›mland›¤›n›
ileri sürmüﬂtür (5).

1996 y›l›nda Gazi Üniversitesi Diﬂ
Hekimli¤i Fakültesi’nden mezun oldu. 1997 Parkland College USA’de
yabanc› dil e¤itiminin ard›ndan gönüllü ö¤retim görevlisi olarak çal›ﬂt›.
1999 y›l›ndan itibaren küreselleﬂmenin ard›ndan diﬂ hekimli¤i sektöründe oluﬂan yenilikleri takip ederek kendini kozmetik diﬂhekimli¤i
alan›nda yenileyen ‹ngiltere ve
Amerika baﬂta olmak üzere pek
çok farkl› co¤rafyada düzenlenen
facial regeneration, smile design,
botox, mesoteraphy, endopeeling,
mesolifting, advanced dermal filling,
laminate veneer, laser dentistry,
implant cerrahisi, dental marketing,
NLP ve hasta iletiﬂimi konusunda
alm›ﬂ oldu¤u e¤itimler, hands-on
uygulamalar, yüz ve gülüﬂ tasar›m›nda kendi geliﬂtirdi¤i yöntemler ile
‹stanbul’da kendi klini¤inde ve davet edildi¤i pek çok klinikte cerrahi
olmayan yüz esteti¤i konusunda çal›ﬂmalar›na devam edip bu konular
ile ilgili e¤itimler vermektedir.
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BMH Masseter kas›n›n unilateral ya da bilateral geniﬂlemesi ile
karakterize edilen bir durumdur.
Etiyolojik olarak net olmamakla
beraber bruxism, tempromandibular eklem bozukluklar›, malocclusion, diﬂ kayb›ndan ya da diﬂ a¤r›s›ndan ötürü unilateral çi¤neme,
congenital atriovenous fistula, focal dystonia gibi nedenlerden kaynakland›¤› ileri sürülmektedir.
(11) Deformasyonu cerrahi müdahale ile düzeltme ilk olarak 1947
y›l›nda Gurney taraf›ndan yap›ld›
ve Adams 1949 da bunu takip etti. Gurney (7) kaslar›n normalin
d›ﬂ›nda aﬂ›r› aktivesinden dolay›
boyutlar›nda oluﬂan asimetrik art›ﬂ› ‘work hypertrophy’ teorisi ile
aç›klam›ﬂt›r. Her iki yazar da d›ﬂar›dan müdahale yöntemini tan›mlam›ﬂ ve ilk olarak a¤›z içinden
cerrahi müdahaleyi 1959 y›l›nda
Ginestet (6) daha az facial sinir ha-

Özet:
Benign Masseter hipertrofisinin
nedeni pek çok durumda etiyolojik olarak net olmamas›na ra¤men
buruxism, tempromandibular rahats›zl›klar, malokluzyon ve benzeri gibi etken faktörlerin sebep oldu¤u masseter kas›n›n bilateral
olarak ﬂiﬂmesi olarak tan›mlanmaktad›r. Bu çal›ﬂmada 30 yaﬂ›ndaki
bayan bir Türk hastaya BMH tan›s›
ile konvansiyonel yöntemlere al-

ternatif olarak geliﬂtirilen Botulinum Toxin A tedavisi uygulanm›ﬂt›r. 9 ayl›k bir süreçte planlanan
BTX-A tedavisinin ortalar›nda oklüzal splint tedavisi uygulanarak her
iki yöntemin pozitif sonuçlar› tedavide izlenmiﬂ olup al›nan sonuçlar
resimler ile anlat›lm›ﬂt›r. Yap›lan
vaka sunumunun k›s›tlar› ve bu konuda ilerideki yap›lacak olan çal›ﬂmalara öneriler makalenin sonunda sunulmuﬂtur.

rabiyeti nedeni ile tercih etmiﬂtir.
Hastalar›n s›kl›kla ﬂikâyeti masseter kas›ndaki a¤r› ve yüzdeki asimetrik görünüm olmakla birlikte
buna sebep olan esas rahats›zl›¤›n
semptomlar› da ﬂikâyet olarak s›ralanabilir. Ancak y›llar boyu bu
hastal›k pek çok farkl› hastal›k ile
kar›ﬂt›r›lm›ﬂt›r. Bunlardan en kolay kar›ﬂt›r›labileni Parotid tümörlerdir. Hydatid kistler, trichinosis,
rhabdomyosarcoma, actinomycosis, tuberculosis, syphilis, haemangioma, lymphangioma, trauma,
myositis ossficians ve kistik hygroma di¤er kar›ﬂt›r›lma olas›l›¤› olan
vakalard›r. (5)

çözümü için occlusal adjustment,
splint therapy ve tranquilizers gibi genelde baﬂar›l› olmayan teknikler de uygulanm›ﬂt›r.(14) Daha sonraki y›llarda kemik ve kas
dokusunun yeniden ﬂekillendirilmesine yönelik cerrahi uygulamalar; 1991 y›l›nda DB Yang ve CG
Park taraf›ndan 258 hasta üzerinde yap›lan çal›ﬂmada cerrahi müdahaleler yo¤unlukla X-ray üzerinde mandibulan›n 3 boyutlu
ﬂeklini göz önüne alarak ç›k›nt›
aç›s›n›n derecesine göre çok aﬂamal› kesikler ve t›raﬂlamalar yaparak 3 farkl› grupta kategorize edilmiﬂtir.

Masseter hipertrofisi için pek
çok araﬂt›rmac› cerrahi çal›ﬂmalar
yapm›ﬂ ve 1949 da Adams kas boyunca devam eden kemi¤in yeniden ﬂekillendirilmesi yolunu ortaya atm›ﬂt›r. Yine ayn› problemin

Masseter hypertrofisinin konvansiyonel çözümünün cerrahi
müdahale korkusu yaﬂayan hastalarda uygulanamamas› bu probleme daha yenilikçi ve cerrahi olmayan bir yaklaﬂ›mla nas›l çözüm
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Resim 1 a.

Resim 1 b.

bulunabilir sorusunu gündeme
getirmiﬂ ve 1994 y›llar›nda ilk olarak Botulinum toxin (Type A) tedavisi alternatif yenilikçi bir metot
olarak rapor edilmiﬂtir. (14, 11)
Botulinum toxin, Clostridium
Botulinum adl› bakteriden elde
edilen bir toksindir. Botoks (BTX)
ad› ‘Botulinum’ ve ‘toksin’ sözcüklerinin ilk hecelerinden türetilmiﬂtir. BTX’un immünolojik
olarak 8 ayr› toksinini oluﬂturan
(A, B, C1, C2, D, E, F, G) 8 ayr›
serotipi bulunmaktad›r. Etki mekanizmalar› tüm Botulinum toksin serotipleri için benzerdir. (15)
Estetik amaçl› uygulamalar›n d›ﬂ›nda, fokal kas distonileri, hipertrofiler, parafonksiyonlar ve müsküler kontraksiyonlarda endikedir. BTA spastik ya da spastik olmayan kaslardaki a¤r› gidermede
oldukça etkin bir malzeme olup
bu analjezik özellik asl›nda kaslar›n serbesitesinde oldukça büyük
ilgi toplam›ﬂt›r. B. Freund ve M.
Schwartz (12) çal›ﬂmalar›nda baﬂlang›çtaki kas gevﬂemesi ve beraberinde gelen a¤r› hafiflemesini
bir masticatory kas modelinde ortaya koymuﬂlar ve BTA’n›n söz
konusu analjezik etkisinin basit
kas gevﬂemesinden daha kompleks oldu¤u sonucuna varm›ﬂlard›r. Nitekim devam eden periyotlarda giderek gevﬂeyen ve normal
boyutuna gelen kas atrofiye olmakta ve tedavi sonunda atrofiye
olan kas hareketleri de normalize
olarak a¤r› ﬂikâyetleri ortadan
kalkmaktad›r.
Cerrahi yöntemlerin var olan
fasiyal sinirin zedelenmesi, post
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Resim 2.

Resim 3.

operatif hemoraji, ödem, hematom, enfeksiyonlar, skar oluﬂumu
gibi dezavantajlar› göz önüne
al›nd›¤›nda bu yöntemin getirdi¤i
pek çok avantaj oldu¤u söylenebilir; A. G. Smyth (1) Botulinum
toxin tedavisinin bilateral masseteric hipertrophy tedavisinde hiçbir yan etki almaks›z›n uygulad›klar› yenilikçi bir teknik oldu¤unu
bildirmiﬂlerdir. H. T. Al Ahmad

ve M. A. Al-Qudah (1) bu yöntemin cerrahi müdahaleyi arzu etmeyen hastalar için probleme daha k›sa sürede çözüm sunan alternatif bir yöntem oldu¤unu bildirmiﬂlerdir. A. P. Moore, G. D. Wood (2) double-blind placebo bir
çal›ﬂma yaparak BTA tekni¤inin
yan etkisi olmad›¤›n›, çok k›sa bir
sürede cerrahi müdahale olmaks›z›n uygulanabilir oldu¤unu ve ol-
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mu), miyofasiyal a¤r› ve di¤er a¤r› kontrollerinde, ortognatik cerrahi sonras› m. geniohiyoideus’un
inaktive edilmesi olarak bildirilmiﬂtir. (3, 9)

Resim 4.

Resim 5.

dukça tatmin edici sonuçlar al›nd›¤›n› bildirmiﬂlerdir. BTA tedavisi ilerleyen süreçte diﬂ hekimli¤i
ile ilgili farkl› hastal›klar›n tedavisinde de kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. BTA tedavisi ile a¤›z-çene ve
boyun bölgesinde hangi rahats›zl›klar için kullan›ld›¤›na dair bir
tablo literatürde Laskavi (13) taraf›ndan verilmiﬂtir. Yine baﬂka kaynaklarda da BTA tedavisinin diﬂ
hekimli¤inde kullan›m alanlar›;
çi¤neyici kas (m. masseter, m.

Resim 6 a.
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temporalis, mm. pterygoidei med. et lat.) hipertrofileri ve hiperaktiviteleri, bruksizm, çeneyüz bölgesi distonileri, distonilere
ba¤l› TME dislokasyonlar›, postoperativ mimik kas problemlerinin
estetik aç›dan düzeltilmesi için
tek baﬂ›na veya dolgu malzemeleri (kollajen, hiyalüronik asit, otojen ya¤ dokusu) ile kombine olarak, kas spazmlar›, tikler, tükürük
bezleri ile ilgili malfonksiyonlar
(hipersalivasyon, Frey sendro-

Bruksizm, Hipertrofi ve Distoniler (m. masseter, m. temporalis,
m. pterygoideus medialis, m.
pterygoideus lateralis, m. lingualis) Massetere BTX enjeksiyonlar›
öncesinde hastaya çene s›kt›r›larak kas›n ön ve arka s›n›rlar› saptan›r, bazal mandibulan›n yaklaﬂ›k 1cm üzerinde yatay bir hatta
ön, orta, arka noktalara, orta noktan›n da 1cm yukar›s›ndaki noktaya 8mm derinlikte enjeksiyon
yap›l›r (Ör: Her noktaya 5-10U
1ml dilüe Botox veya 20-40U
Dysport). Temporal kas enjeksiyon öncesinde a¤›z s›kt›r›larak aktive edilip anterior hatt› belirlenir.
Bu hatt›n 1cm distalinde aln›n 1/3
orta bölgesini oluﬂturan yatay
band›n alt ve üst s›n›rlar›na ortadan geçen temporal artere dikkat
edilerek birer enjeksiyon (5-10U
Botox; 20-40U Dysport) yap›l›r.
Enjeksiyon derinli¤i 8mm, aç›s›
90 derece olmal›d›r. Medial pterigoid kas için Angulus Mandibulae’nin posteromedial k›sm›ndan
yatay düzleme 450 aç› ile 13mm
derinlikte enjeksiyon yap›l›r (2040U Dysport). ‹leri bruksizm vakalar›nda masseter ve temporal
enjeksiyonlar yeterli gelmezse Lateral ve medial pterygoid kaslara
da BTX düﬂünülmelidir. Frankfurt düzlemi (alatragal hat) üzerinde tragusun yaklaﬂ›k 3cm anterioruna 13mm enjektör ile BTX
verilir (20-40U Dysport). Lingual
kasa dil köküne do¤ru, dil el ile
d›ﬂar› ve yana çekilerek, çift tarafl› 8mm enjeksiyon yap›l›r (10-

Resim 6 b.
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20U Dysport). Lingual artere dikkat edilmelidir.
Ülkemizde diﬂhekimli¤inde
BTX’un Benign Masseter Hipertrofisi (BMH) tedavisinde kullan›m› çal›ﬂmalar›, Yaman ve arkadaﬂlar› taraf›ndan 1997’de baﬂlat›lm›ﬂ
olup (16) Vestiyer Akademi taraf›ndan 2009 y›l›nda ilk olarak organize edilen ve ‹ngiltere’de diﬂ
hekimi olan Bob Khanna eﬂli¤inde düzenlenen ‘Diﬂ Hekimli¤inde
Dermal Filler ve BTX E¤itimi’nin
ard›ndan T. Tosun taraf›ndan devam ettirilmiﬂtir. (15) O günden
günümüze ülkemizde Benign
Masseter Hipertrofisi (BMH) tedavisi diﬂ hekimleri taraf›ndan baﬂar› ile yap›lmaktad›r.
Olgu Sunumu
Bu çal›ﬂmadaki vaka 30 yaﬂ›ndaki bir bayan hastan›n estetik
aç›dan yüzündeki asimetrik ﬂiﬂli¤in vermiﬂ oldu¤u rahats›zl›kt›r.
Hastan›n klini¤imize baﬂvurdu¤u
esnada bildirmiﬂ oldu¤u di¤er ﬂikâyetler, sabahlar› kalkt›¤›nda
diﬂlerindeki ve baﬂ›ndaki a¤r› olarak not edilmiﬂtir. Yap›lan ilk muayenede diﬂlerini s›k›ca ›s›rd›¤›nda belirgin olmak üzere masseter
ve temporal kaslar›n›n hipertrofik
oldu¤u izlendi (Resim 1a). Hastan›n gülüﬂünde ön diﬂlerindeki abrazyon, minik k›r›k ve çatlaklar
dikkat çekiyordu (Resim 1b). Ayr›ca molar diﬂlerde de abrazyon
mevcuttu. Radyolojik ve laboratuvar bulgular› normal s›n›rlar içindeydi. Hastan›n yap›lan ilk muayenesinde eklemlerden herhangi
bir klik sesi gelmemekteydi, kas›n
palpasyonunda herhangi bir a¤r›
yoktu.
Hasta anamnezinde seneler
önce diﬂlerini s›kt›¤› için bir plastik cerrah›n masseter bölgesine
Botulinum Toxin–A (BTX-A) uygulad›¤›n› ve çok rahatlad›¤›n› anlatt›. Daha sonra tekrar bu cerraha
ulaﬂamad›¤›ndan ötürü bir KBB
uzman›na BTX-A tedavisi için gitmiﬂ, ancak KBB uzman›n›n estetik
amaçl› BTX-A uygulamas› yapt›¤›
ve daha önce massetere BTX-A tedavisi uygulamad›¤›n› belirtmesi
üzerine KBB uzman› hastan›n tarifi üzerine masseter kas›na BTXA uygulam›ﬂ. Sonuç olarak hasta
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bu yap›lan tedaviden ﬂikâyetleri
geçmedi¤i için memnun kalmam›ﬂt›r. ‹lerleyen süreçte hasta internette yapt›¤› araﬂt›rma neticesinde bizim klini¤imize baﬂvurmuﬂtur. Hastaya BMH tan›s› ile
tedavi amaçl› BTX-A uygulanmas›
planlanm›ﬂt›r.
Uygulanan Teknik
Botulinum toxinin 8 farkl› serotipi olmas›na ra¤men en fazla
kullan›lan ve araﬂt›r›lan› olan Botulinum toxin A ticari olarak üç
önemli marka taraf›ndan üretilmektedir; Botox (Allergan, USA),
Dysport (Ipsen, UK) ve Xeomin
(Merz, GER). Kas kontraksiyonunda azalma uygun dozda BTXA’n›n dokuya enjeksiyonu ve böylece geri dönüﬂümlü olarak asetilkolin sal›n›m›n› inhibe etmesi ile
gerçekleﬂir. Biz bu vakada Dysport
(Ipsen, UK) marka BTX-A kulland›k. Yap›lacak olan tedavi protokolü3 farkl› BTX-A seans› ve bunlar› takip eden birer kontrol seans› olarak 6 ayr› vizitte 9 ayl›k bir
süreçte yap›lmak üzere planland›.
Nedenini aﬂa¤›da belirtti¤imiz bir
oklüzal splint destek tedavisinin
2. BTX-A seans kontrolünde uygulanmas› öngörüldü.
‹lk seansta hastan›n sol ve sa¤
masseter kaslar›na s›ras›yla 50 U
ve 40 U luk ve her iki temporal
kaslar›na da 20 U luk Dysport uyguland› (Resim 1a). Burada amaç
sol taraftaki asimetriyi azaltmak
ve masseter kas›n›n hipertrofisini
frenlemekti. Bu aﬂamadaki gülüﬂ
(Resim 1.b)’de gözükmektedir.
‹lk kontrol seans› olarak 4. haftan›n baﬂ›nda masseter ve temporal
kaslar›nda belirgin bir paralizin
geliﬂti¤i facial konturun düzelmeye baﬂlad›¤› izlendi (Resim 2). Bu
kontrolde sadece asimetrik masseter kas›na 20 U luk daha asimetriyi düzeltmek amac› ile
Dysport uyguland›.
Klini¤imizde daha önce yap›lan BTX-A uygulamalar›ndan
edindi¤imiz tecrübeden yola ç›karak masseter kas› çok zay›flad›¤›nda lateral kaslar›n kuvvetlenerek
bir denge kurmaya çal›ﬂt›¤› ve bunun sonucu olarak farkl› bölgelerde a¤r› ve ﬂiﬂliklerin olabildi¤i
gözlemlenmiﬂtir. Bu tür kronik

Resim 7.

Benign masseter hipertrofisi
(BMH) için uygulanan BTX-A tedavilerinin ard›ndan hastalara kas
hareketlerini dengelemek, farkl›
kaslar›n arzu edilmeyen hareketlerini engellemek ve esasen yap›lan
tedaviye destek amac› ile hastaya
oklüzal splint haz›rlay›p koruma
tedavisine devam etmenin oldukça faydal› bir yöntem oldu¤u tecrübe edilmiﬂtir. Bu amaçla 4. ay›n
ortas›nda hastaya oklüzal splint
destek tedavisi uygulanm›ﬂt›r.
Hasta 2. BTX-A tedavi seans›
için 4. ay ortas›nda klini¤imize
tekrar gelmiﬂtir. Yap›lan muayenede masseter ve temporal kas›nda belirgin bir atrofi oluﬂtu¤u izlenmiﬂ ve hasta, al›nan sonuçtan
memnun oldu¤unu ‘saçlar›m› asla
toplay›p yüz hatlar›m› ortaya ç›karamayan biri olarak uzun y›llar
sonra ilk defa saçlar›m› toplayabildim’ ifadesi ile dile getirmiﬂtir.
Planlanan tedavi protokolü gere¤ince hastan›n sol masseter kas›na
50 U luk ve sa¤ masseter kas›na
40 U luk Dysport uygulanm›ﬂt›r.
(Resim 3)
Tedavi protokolüne istinaden
2. BTX-A uygulamas›n›n kontrolü
5. ay›n baﬂ›nda yap›lm›ﬂ olup bu
kontrol seans›nda hastan›n diﬂlerindeki ve baﬂ›ndaki a¤r›lar›n tamamen geçti¤i, hastan›n sonuçtan
oldukça memnun oldu¤u gözlenmiﬂtir. Ayr›ca foto¤raf görüntülerinde zygomatik ark›n izlendi¤i,
masseter kas›n›n daha da küçülüp
simetrik hale geldi¤i gözlenmiﬂtir
(Resim 4). Planlanan protokolün
son aﬂamas› için hasta 4 ay sonraya ça¤r›ld›.
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Hareket Bozukluklar›

Otonom Sinir Sistemi Bozukluklar›

Fasiyal sinir paralizi

Hipersalivasyon, sialorea

Hemifasiyal spazm

Gustatory terleme, Frey sendromu

Blefarospazm, Meige-sendromu

Intrinsik rinitis

Fasiyal siniri hatal› iyileﬂmesine ba¤l› sinkinezis

Hiperlakrimasyon, a¤lama

hastalar›n gece uyurken plaklar›n›
bir ﬂekilde takamad›klar› bilinmektedir. Bu nedenle BTX-A tedavisinin ortalar›nda oklüzal
splint uygulamas›na gidilmesi oldukça etkili bir yöntem olarak
gözlemlenmiﬂtir.

Yüz yaralar›nda destekleyici tedavi
Fasiyal a¤r› sendromu
Oromandibüler distoni
Palatal tremor
Bruksizm
Masseter kas hipertrofisi
Tablo 1:
Disiplinler aras› yaklaﬂ›mla Baﬂ ve
boyun bölgesinde Botulinum toksin
tip A kullan›larak tedavi edilebilen
bozukluklar. (13, 16)

9. ay›n baﬂ›nda son aﬂama için
klini¤imize geldi¤inde psikolojik
olarak diﬂ s›kma ﬂikâyetlerinin
baﬂlay›p baﬂlamad›¤› noktas›nda
karars›z oldu¤unu ifade etti¤inden dolay› ve yap›lan lamine veneerlerin k›r›lma riskini bertaraf
etmek için her iki yana 20 U luk
son BTX-A uygulan›m› gerçekleﬂtirilmiﬂtir (Resim 5). 1 ay sonra
yap›lan tedavi protokolünün son
kontrol aﬂamas›nda hasta memnuniyeti en üst noktaya gelmiﬂ
olup tedavi protokolü baﬂar› ile
sonland›r›lm›ﬂt›r (Resim 6a). Hastan›n Benign Masseter hipertrofisi
tedavisinin ard›ndan gülüﬂü (Resim 6b) de görülmektedir.
1 sene sonra yap›lan kontrolde
hasta sabahlar› kalkt›¤›nda diﬂlerini art›k s›kmad›¤› ve baﬂ›ndaki
a¤r›lar›n tamam› ile geçti¤ini belirtmiﬂtir. (Resim 7)
Sonuç ve Öneriler
1880 y›llar›nda Legg’in tan›mlad›¤› BMH nin tedavisinde günümüze kadar de¤iﬂik yöntemler uygulanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmada bu
yöntemlerin neler oldu¤u ve
avantaj ve dezavantajlar› uygulamalar› yapan uzmanlar›n literatürde kabul gören çal›ﬂmalar›ndan yola ç›karak derlenmiﬂtir. Buna ilaveten klini¤imizde 30 yaﬂ›nda Türk as›ll› bir bayan hastaya
BMH tan›s› ile yapm›ﬂ oldu¤umuz
BTX-A tedavi vakas› sunumu yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂman›n sonuçlar›
görsel olarak makalede sunulan
baﬂlang›ç-son hal resimlerinden
görülebilmektedir (Resim 1a, Re-
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sim1b, Resim 6a, Resim 6b). Bu
çal›ﬂmada ilave olarak oklüzal
splint uygulamas› BTX-A tedavisine destek amaçl› 4. ay›n sonunda
yap›lm›ﬂ ve böylelikle her iki tedavinin pozitif sonuçlar›ndan faydalan›lm›ﬂt›r. Bu vakada BTX-A
tedavisinin beklenen sonuçlar›ndan birisi olarak kas kuvvetlerinin
azalmas› ile hastan›n oklüzal
splinti rahat bir ﬂekilde kullanabildi¤i gözlemlenmiﬂtir. Pek çok
vakada oklüzal splint uygulanan

BTX-A tedavisinin uzun dönemli etkilerinin henüz bilinmemesi ve hasta takibinin zor olmas› bu çal›ﬂman›n bilinen k›s›tlar›ndand›r. Yap›lan tedavinin demagojik olarak s›n›fland›r›lamamas›
da baﬂka bir k›s›t olarak söylenebilir. Benzer çal›ﬂman›n farkl› kültürlerde uygulan›yor olmas›n›n
kullan›lan dozlar›n standardize
edilmesi aç›s›ndan faydal› olaca¤›
düﬂünülmektedir.
BTX-A’n›n
mevcut ticari prepatlar›n›n farkl›
dozlarda olmalar› ve dilusyon ﬂekillerinin farkl› kullan›c›lar taraf›ndan ayarlanabiliyor olmas› bu
uygulaman›n di¤er kafa kar›ﬂt›r›c›
problemidir. Bu aç›dan her preparat için dilusyon ve enjeksiyon
tablosu düzenlemenin ileride yap›lacak olan araﬂt›rmalara yol gösterici bir çal›ﬂma olaca¤›na inan›ln
maktad›r.
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