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Περιοχικι και εντοπιςμζνθ ςπαςτικότθτα:  
Μζκοδοι ζγχυςθσ αλλαντοτοξίνθσ. 

(Η.Μ.Γ. κακοδιγθςθ-Ηλεκτρικόσ 
ερεκιςμόσ-Υπζρθχο μαλακϊν μορίων) 

Δρ. Ιωάννθσ Διονυςιϊτθσ 
Φυςίατροσ - Ιατρόσ Αποκατάςταςθσ, 
Διδάκτωρ Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, 

Δ/ντισ ΚΑΦΚΑ Αμυνταίου Φλϊρινασ 

Οι εγχφςεισ αλλαντικισ τοξίνθσ (BTX)  

• Χρθςιμοποιοφνται για τθ 
διαχείριςθ τθσ ςπαςτικότθτασ ςε μια 
ποικιλία νευρολογικϊν 
καταςτάςεων,                                            
ςυμπεριλαμβανομζνων  

• εγκεφαλικοφ επειςοδίου   

• κρανιοεγκεφαλικισ κάκωςθσ ,  

• ςκλιρυνςθσ κατά πλάκασ και 

• εγκεφαλικισ παράλυςθσ    

 

• Το φάρμακο αςκεί τθν επίδραςι του ςτθ νευρομυϊκι ςφναψθ, αναςτζλλοντασ τθν 
απελευκζρωςθ τθσ ακετυλοχολίνθσ από  τθν τελικι κινθτικι πλάκα προκαλϊντασ 
μια χαλαρι παράλυςθ και μειωμζνθ ςπαςτικότθτα μυϊν. 

• Τα αποτελζςματά του παρατθροφνται εντόσ 24-72 ωρϊν, αλλά ο <αποκλειςμόσ>  
διαρκεί  μερικοφσ μινεσ . 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

Ποιά είναι τα πλεονεκτιματα των 
εγχφςεων αλλαντικισ τοξίνθσ  

 
• Θ ικανότθτα να ςτοχεφει ςυγκεκριμζνουσ μυσ για μια τοπικι και 

επικεντρωμζνθ δράςθ, και θ παρατθροφμενθ αποτελεςματικότθτα  
του φαρμάκου  

• Μείωςθ του υπερβολικοφ μυϊκοφ τόνου και του ςυναφοφσ πόνου  
οφζλθ που παραμζνουν για μινεσ 

• Αποδυναμϊνει το μυ ςε βραχυπρόκεςμο ορίηοντα, για να 
διευκολφνει τθν προςαρμογι ενόσ νζου κθδεμόνα, να βελτιϊςει τθ 
χριςθ ναρκικων ι να κακυςτεριςει μια χειρουργικι επζμβαςθ 

• Προωκεί ζναν πιο ενεργθτικό τρόπο ηωισ και τθ βελτίωςθ του φπνου 
• Διευκολφνει τθν αποκατάςταςθ και τισ τοποκετιςεισ ςτο κρεβάτι 

ι/και ςτο αμαξίδιο ι και κατά τθ κεραπευτικι βάδιςθ με τθν αφξθςθ 
του ενεργθτικοφ και πακθτικοφ εφρουσ τθσ κίνθςθσ 

• Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ κεραπείεσ, όπωσ 
καταποτικά φάρμακα ι/και τθν ενδορραχιαία αντλία μπακλοφαίνθσ, 
ϊςτε να παρζχει μζγιςτα οφζλθ 

 
 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

Διχογνωμία αναφορικά με τισ εγχφςεισ 

• Η ιδανική τεχνική χορήγηςησ 
• Σθμαςία τθσ διάχυςθσ του φαρμάκου 

• Διαφορετικζσ φαρμακευτικζσ  ουςίεσ ΒΤΧ-Α 

• Διάλυμα και θ αποκικευςθ 

• Χοριγθςθ τοπικοφ αναιςκθτικοφ μαηί με τθν ζγχυςθ ΒΤΧ-Α 

 

Η μζκοδοσ ζγχυςθσ κακορίηεται από πολλοφσ παράγοντεσ 

• Διάγνωςθ του αςκενοφσ 
• Θ εκπαίδευςθ του γιατροφ 
• Ανατομικό ςτόχο ζγχυςθσ 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 
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Τεχνικζσ 1,2,3 

Τεχνικζσ τοπικισ ζγχυςθσ είναι  

• θ χριςθ του θλεκτρομυογραφιματοσ, 

• θ θλεκτρικι διζγερςθ, 

• υπερθχογράφθμα ι  

• η ψηλαφητική καθοδήγηςη 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

 
αναφορικά με τθν τεχνικι ερωτιςεισ (I) 

  
• Πόςο μακριά από το ςθμείο ζγχυςθσ διαχζεται θ τοξίνθ μζςα ςτο μυ; 
       ςε πειραματικά μοντζλα ηϊων ζωσ 4,5 εκ.  
• Διαπερνά θ τοξίνθ τθν περιτονία του μυόσ; 
      θ περιτονία μειϊνει τθ διάχυςθ μόνο κατά 20%  
• Είναι ςθμαντικι θ ζγχυςθ κοντά ςτθν τελικι κινθτικι πλάκα (περιοχι με 

τθν υψθλότερθ ςυχνότθτα νευρομυικϊν τελικϊν πλακϊν ςτισ οποίεσ ςυνδζεται θ 
ΒΤΧ); 

      (πειραματικά μοντζλα ηϊων vs. ανκρϊπων με διπλθγία vs. ανκρϊπων με 
αυχενικι δυςτονία  
ςχόλιο: δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνθ ςφςταςθ, μικρισ ςθμαςίασ πικανόν ςε 
ανκρϊπουσ (;) 

• Είναι δυνατό να βελτιωκεί θ ςφνδεςθ τθσ τοξίνθσ με τθν προ-ςυναπτικι 
μεμβράνθ; 

      φαρμακολογικζσ μελζτεσ υποδθλϊνουν πωσ ο θλεκτρικόσ ερεκιςμόσ των 
μυϊν μζςω του αντίςτοιχου νεφρου μειϊνει το χρόνο ςφνδεςθσ ςτθν 
τελικι κινθτικι πλάκα, κάτι που όμωσ κεωρείται κλινικά αμφίβολο 

  

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

• Ο ερεκιςμόσ των μυϊν με θλεκτρόδια επιφανείασ 
βελτιϊνει τθν αποτελεςματικότθτα τθσ τοξίνθσ; 

     Τα δεδομζνα είναι αντιφατικά 
• Η μυϊκι δραςτθριότθτα αμζςωσ μετά τθν ζγχυςθ 

αυξάνει τθν αποτελεςματικότθτα; 
     Ναι 
• Ζγχυςθ ςε ζνα ι πολλά ςθμεία του μυ-ςτόχου; 
     Το μζγεκοσ τθσ περιοχισ που κα <απονευρωκεί> 

κακορίηεται από τθ δόςθ και τον όγκο του διαλφματοσ, 
οι πολλαπλζσ εγχφςεισ κατ’ όλο το μικοσ του μυόσ 
είναι καλφτερεσ τθσ ζγχυςθσ ςε μονό ςθμείο και 
περιορίηουν τθ διάχυςθ ςε γειτονικοφσ μυσ και δομζσ 

•  Ζγχυςθ κακοδθγοφμενθ από ΗΜΓ, ψθλάφθςθ ι 
άλλο τρόπο (υπάρχει και δυνατότθτα κακοδιγθςθσ 
με CT/MRI αλλά ζχει μειονεκτιματα); 

 

αναφορικά με τθν τεχνικι ερωτιςεισ (II) 
 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

Θ τεχνικι τθσ ΘΜΓ κακοδιγθςθσ 
ςε ςυνεργάςιμο αςκενι  

• Επιλογι μυϊν βάςει τθσ κλινικισ εξζταςθσ 
• Ψθλάφθςθ τθσ ανατομικισ του μυόσ (μυϊκι μάηα-

τζνοντασ) 
• Ψθλάφθςθ ανατομικισ κτλ. μθ εμπλεκομζνων μυϊν 
• Πραγματοποίθςθ πακθτικισ κίνθςθσ ςτο εφροσ τθσ 

κίνθςθσ ςτουσ μυσ ςτόχουσ και μθ. 
• Ηθτάμε από τον αςκενι (εφόςον δφναται) να 

πραγματοποιιςει ενεργθτικι δραςτθριότθτα ςτουσ 
μυσ-ςτόχο και μθ. 

• Ακολουκεί ειςαγωγι τθσ βελόνασ ςτον υπό ζγχυςθ μυ 
και άνοιγμα του ΘΜΓ 
 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 
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Θλεκτρομυογραφικι (ΘΜΓ) παθητική κακοδιγθςθ 

• Λειτουργικό ςφςτθμα χοριγθςθσ αλλαντικισ 
τοξίνθσ (BTX) υπό ΘΜΓ κακοδιγθςθ (εδϊ ςε αυχενικι 
δυςτονία). 

• Θ οκόνθ και τα θχεία παρζχουν οπτικζσ και θχθτικζσ 
πλθροφορίεσ αντίςτοιχα αναφορικά με τθ μυϊκι 
δραςτθριότθτα και τθν επιβεβαίωςθ τθσ 
τοποκζτθςθσ του ςυνδυαςμοφ ΘΜΓ θλεκτροδίου 
βελόνασ ςτο μυ ςτόχο. 

 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

ΘΜΓ για εντόπιςθ μυϊν ςτόχων 
 Ο γιατρόσ προςπακεί να εγχφςει το φάρμακο όςο το δυνατό 

πλθςίον τθσ τελικισ κινθτικισ πλάκασ 

 Αυτό επιτυγχάνεται με αναγνϊριςθ του χαρακτθριςτικοφ ιχου τθσ 
τελικισ κινθτικισ πλάκασ (ςχόλιο: δεν είναι απλι υπόκεςθ και 
χρειάηεται πολλι υπομονι) 

• Γίνεται καταγραφι των δυναμικϊν κινητικϊν μονάδων (MUP) που 
βρίςκονται ςε γειτνίαςθ με τθ βελόνα είτε με τρόπο απεικονιςτικό 
(μορφι MUP ςε οκόνθ) είτε με ακουςτικό ςιμα 

• Επακόλουκθ ζκλυςθ των MUPs μζςω ποικίλων πακθτικϊν και 
ενεργθτικϊν κινιςεων κακιςτά ςωςτι τθν τοποκζτθςθ του άκρου 
τθσ βελόνασ μζςα ςτον επικυμθτό μυ 

• Κατά τον ίδιο τρόπο ενεργθτικζσ και πακθτικζσ κινιςεισ 
χρθςιμοποιοφνται για να κακορίςουν πωσ θ τοποκζτθςθ τθσ 
βελόνασ δεν κζτει ςε κίνδυνο ζγχυςθ τθσ BTX ςε μθ ςτοχοποιθμζνεσ 
περιοχζσ οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 

του ςυγγραφζα 

• Θ γειτνίαςθ του άκρου τθσ βελόνασ με τθ δζςμθ μυϊκϊν ινιδίων  
μπορεί να δειχκεί από τθν παρουςία πλιρουσ εφρουσ δι- ι τρι-  
φαςικϊν MUPs με ταχείσ χρόνουσ ζγερςθσ 

 
• Τζτοια MUPs ζχουν ακουςτικά τθν ιδιότθτα ενόσ απότομου <κακαροφ> 

ιχου  - τφπου βροχισ ςε λαμαρίνα 
 
• Εάν παρατθρθκοφν χαμθλοφ εφρουσ, φτωχά κακοριηόμενεσ  

μονάδεσ (ι ακουςτοφν χαμθλοφ εφρουσ μονάδεσ υπόκωφοσ <αμβλφσ 
ιχοσ>), θ βελόνα δφναται να επανατοποκετθκεί με ςκοπό να βροφμε 
τθν ιδανικι κζςθ 

 
• Περιςταςιακά απαντάται ο ιχοσ <sea shell> που αντιςτοιχεί ςε 

μικροςκοπικά δυναμικά τελικισ κινθτικισ πλάκασ τθσ νευρομυικισ 
ςφναψθσ 
 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

• Όμωσ τα καθαρά MUPs δε ςημαίνουν και 
απόλυτα ςωςτι τοποκζτθςθ τθσ βελόνασ ςτο 
μυ ςτόχο 

• Επιβεβαίωςθ τθσ ςωςτισ τοποκζτθςθσ 
αποτελεί θ επίτευξθ είτε μζςω ενεργθτικισ 
ςφςπαςθσ, είτε μζςω πακθτικισ κίνθςθσ, 
πράγμα ςχετικά δφςκολο ςε αςκενείσ με 
ςυνζργειεσ (π.χ. ΑΕΕ) ι μικρά παιδιά 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 
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• Σε αςκενείσ που δεν δφνανται να ςυνεργαςτοφν 
ι δεν αντζχουν αυτι τθ διαδικαςία, μπορεί να 
δοθεί μζθη από αναιςθηςιολόγο ςε κατάλληλο 
περιβάλλον εξωτερικϊν ιατρείων (;) 

• Το γεγονόσ αυτό περιορίηει το γιατρό που 
πραγματοποιεί τθν ζγχυςθ μόνο ςε πακθτικζσ 
τεχνικζσ κακϊσ το ενεργθτικό κομμάτι ζχει 
αποκλειςτεί 

• Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο θλεκτρικόσ ερεκιςμόσ 
αποτελεί τον πιο κατάλλθλο τρόπο ζγχυςθσ  

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

Θλεκτρικόσ ερεκιςμόσ –  
ενεργητική ΗΜΓ καθοδήγηςη 

• Μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για τθν ενεργοποίθςθ ολόκλθρων 
μυϊν μζςω ερεκιςμοφ μεγάλου νεφρου ι για τθν ενεργοποίθςθ 
μικρϊν δεςμϊν μυϊκϊν ινιδίων μζςα ςτθ μάηα του μυόσ 

• Θ πρϊτθ τεχνικι αναφζρεται ωσ ερεκιςμόσ 
κινθτικοφ νεφρου ενϊ θ άλλθ ωσ ερεκιςμόσ του 
κινθτικοφ ςθμείου (περιοχζσ ςτο μυ όπου το κινθτικό 
νεφρο χωρίηει ςε μια <ςυςτάδα> από τελικοφσ κλάδουσ vs. 
τελικισ κινθτικισ πλάκασ που είναι το ςθμείο επαφισ 
μεταξφ μυόσ και νεφρου βλ. νευρομυικι ςφναψθ) 

• ςθμείωςθ: το κινθτικό ςθμείο δφναται να 
ταυτίηεται, επικαλφπτεται, επικαλφπτει, γειτνιάηει 
με τθ κζςθ τθσ τελικισ κινθτικισ πλάκασ 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

Θ ςθμαςία τθσ ΘΜΓγραφικισ εντόπιςθσ                                               
των τελικϊν κινθτικϊν πλακϊν 

• Οι τελικζσ κινθτικζσ πλάκεσ δεν είναι 
διεςπαρμζνεσ τυχαία μζςα ςτο μυ 

• Είναι τοποκετθμζνεσ ςε ςτενζσ ταινίεσ και θ 
κατανομι τουσ είναι γενικά γνωςτι1 

• Η κατανόηςη ςε ποιά κατηγορία ανήκει ο 
ςυγκεκριμζνοσ μυσ καθοδηγεί τον κλινικό ιατρό 
ςτην εκλογή τησ καταλληλότερησ  μεθόδου 
ζγχυςησ τησ ΒΤΧ 

 

 
οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 

του ςυγγραφζα 

• Οι πλειονότθτα των μυϊν των άνω και κάτω 
άκρων ζχουν μονι ταινία νεφρωςθσ που 
βρίςκεται ςτο μζςο τθσ μυϊκισ ίνασ, που 
ςυνικωσ αντιςτοιχεί ςτο μζςο τθσ γαςτζρασ του 
μυόσ (π.χ. βραχιονοκερκιδικόσ, δικζφαλοσ 
βραχιόνιοσ vs. γαςτροκνιμιου που ζχει τελικζσ 
κινθτικζσ πλάκεσ που εντοπίηονται ςε περίπλοκθ 
διαμόρφωςθ) 
 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 
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• Στο ΘΜΓ με θλεκτρικό ερεκιςμό μια ϊςθ θλεκτρικοφ 
ρεφματοσ (2–10 mA) που χορθγείται μζςω του 
ςυνδυαςτικοφ θλεκτρόδιου-βελόνα, προκαλεί 
ςφςπαςθ ςτο μυ και κίνθςθ ςτθν αντίςτοιχθ 
άρκρωςθ 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

• Θ βαςικι τεχνικι είναι παρόμοια με το ΘΜΓ 

• Μετά τθν αρχικι ψθλάφθςθ και τισ πακθτικζσ κινιςεισ, θ 
βελόνα ειςζρχεται ςτο μυ ςτόχο 

• Ο ερεκιςμόσ πραγματοποιείται ςε μια ζνταςθ αρκετι 
ϊςτε να παράγει ορατι ςφςπαςθ ι δεςμιδικι ςφςπαςθ  

• Θ αρχικι ζνταςθ βρίςκεται ςτο εφροσ των 1-3 mA (ζωσ 
<10 mA) 

• Ο πρωταρχικόσ ςτόχοσ ςε αυτι τθν τεχνικι είναι θ 
επανατοποκζτθςθ του διεγζρτθ με επιτυχθμζνεσ 
μειϊςεισ ςτθν ζνταςθ του ερεκιςμοφ ζτςι ϊςτε 
μζγιςτεσ ςυςπάςεισ να παράγονται από ελάχιςτο 
ερεκιςμό (τρόποσ εφρεςθσ του κινθτικοφ ςθμείου) 

• Ο τελικόσ ςτόχοσ ερεκιςμοφ είναι να πραγματοποιθκεί 
με ζνταςθ 0,025-0,5 mA  

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

Στον θλεκτρικό ερεκιςμό 

• Ο γιατρόσ ςτθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ δεν 
επαφίεται ςτο να ακοφςει ιχουσ ι να δει δυναμικά 
κινθτικϊν μονάδων αλλά περιςςότερο ενδιαφζρεται 
για τθ ςφςπαςθ του υπό ερεκιςμό μυόσ με 
αποτζλεςμα κίνθςθσ τθσ άρκρωςθσ, ϊςτε να 
ςιγουρζψει τθ ςωςτι τοποκζτθςθ προ τθσ ζγχυςθσ 

• Θ τεχνικι ςυνθκίηεται όταν προςπακοφμε να 
εγχφςουμε φάρμακο ςε μεμονωμζνεσ δζςμεσ μυϊν 
ι εν τω βάκει μυσ που δεν δφνανται να εντοπιςτοφν 
με άλλεσ τεχνικζσ 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

Γιατί είναι ςθμαντικι θ ακριβισ ζγχυςθ 

• Αποτελεςματικότθτα 

• Μείωςθ ανεπικφμθτων ενεργειϊν 

• Ιδιαίτερα ςε περιοχζσ όπου οι μυσ ςτόχοι 
βρίςκονται πλθςίον μυϊν όπου δεν 
επικυμοφμε δράςθ τθσ BTX (π.χ. καμπτιρασ 
του καρποφ και εν τω βάκει καμπτιρασ του 
αντιβραχίου) 

 
οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 

του ςυγγραφζα 
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Οι ςτόχοι επιτυγχάνονται με                            
τθν ΘΜΓ γραφικι κακοδιγθςθ; 

• Θ ακρίβεια ςτισ εγχφςεισ βελτιϊνει τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ κεραπείασ ; 

• Θ εφρεςθ τθσ ακριβοφσ τοπογραφίασ των 
μυϊν ςτόχων αποτελεί όντωσ πλεονζκτθμα; 

 

 

 

ερωτιςεισ 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

Θ ακρίβεια ςτισ εγχφςεισ                      
βελτιϊνει τθν αποτελεςματικότθτα  

τθσ κεραπείασ ; 
 

• Θ φυςικι εξζταςθ (ευαιςκθςία μεκόδου 0.35 
και ακόμθ χαμθλότερθ ςτουσ εν τω βάκει μυσ, ειδικότθτα 
0.74) από μόνθ τθσ δεν ανιχνεφει επαρκϊσ 
τουσ εμπλεκόμενουσ μυσ και οι 
επαναλαμβανόμενθ ΘΜΓγραφικά 
κακοδθγοφμενθ εφαρμογι τθσ ΒΤΧ είναι 
χριςιμθ.  

 οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

Θ εφρεςθ τθσ ακριβοφσ τοποκζτθςθσ                 
των μυϊν αποτελεί πλεονζκτθμα; 

 • Εξαρτάται από τθν πάκθςθ 
      π.χ. βλεφαρόςπαςμοσ & θμίςπαςμοσ προςϊπου 

(επιφανειακοί μυσ) vs. δυςτονία άκρου (γειτνίαςθ με μθ 
δυςτονικοφσ μυσ) vs. ςπαςτικότθτα λαγονοψοίτθ (εν τω 
βάκει μυσ)  

• Σθμαςία του θλεκτρικοφ ερεκιςμοφ - ΗΜΓ ςτθν εφρεςθ 
τθσ κζςθσ των επικυμθτϊν μυϊκϊν δεςμίδων ι μυϊν, 
κυρίωσ ςε αςκενείσ με καταςτολι, παιδιά ι ΑΕΕ (που δεν 
ζχουν καλό ζλεγχο τθσ κίνθςθσ) 

     π.χ. αυχενικι δυςτονία (υπάρχουν μυσ που δφνανται να 
ψθλαφθκοφν vs. μυϊν που βρίςκονται εν τω βάκει που 
χριηουν αξιολόγθςθσ με ΘΜΓ) 

     π.χ. ςτο αντιβράχιο μυσ αγωνιςτζσ-ανταγωνιςτζσ 
βρίςκονται κοντά και είναι πικανό το λάκοσ κατά τθν 
ζγχυςθ  
 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

Υπάρχουν μελζτεσ που να                         
αποδεικνφουν  πωσ θ ακρίβεια                                      

ςτισ εγχφςεισ αυξάνει τθν αποτελεςματικότθτα; 

     ΗΜΓ θαζνδήγεζε ζηε ζεξαπεία ηεο απρεληθήο δπζηνλίαο κε  

αιιαληηθή ηνμίλε:  

     είλαη κηα αζθαιήο θαη απνηειεζκαηηθή κέζνδνο ρνξήγεζεο ηεο  

αιιαληηθήο ηνμίλεο. 

 

 

    Ομάδεσ ατόμων που ζλαβαν τθν ίδια δόςθ με και 
χωρίσ ΘΜΓ ςτθν ΘΜΓ ομάδα υπιρχε καλφτερο 
αποτζλεςμα 

 

 
οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 

του ςυγγραφζα 
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πλεονεκτιματα τθσ ΘΜΓγραφικισ 
κακοδιγθςθσ ςτθν ζγχυςθ ΒΤΧ 

• Το κόςτοσ τθσ βελόνασ το αντιπαρζρχεται το 
καλφτερο κεραπευτικό αποτζλεςμα (δεδομζνου 
πωσ ζχουμε να κάνουμε και με ακριβό φάρμακο) 

• Θ ακριβισ τοποκζτθςθ τθσ τοξίνθσ επιτρζπει με 
χαμθλότερεσ δόςεισ να παραχκεί ιςοδφναμο 
αποτζλεςμα 

• Οι χαμθλότερεσ δόςεισ μειϊνουν και τθ 
πικανότθτα ανάπτυξθσ αντιςωμάτων 

• Ζχουμε δυνατότθτα ζγχυςθσ περιςςοτζρων 
παςχόντων μυϊν (π.χ. ςε θμιπάρεςθ ι 
παραπάρεςθ) 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

Μειονεκτιματα τθσ ΘΜΓγραφικισ 
κακοδιγθςθσ ςτθν ζγχυςθ ΒΤΧ 

• Ειδικόσ εξοπλιςμόσ και μθχανιματα 
• Πιο επϊδυνεσ οι βελόνεσ (όχι όμωσ θ ειδικι βελόνα 

BOTOX©) 
• Πιο μεγάλθσ χρονικισ διάρκειασ ςυνεδρίεσ 
• Διαδικαςία με μεγαλφτερο κόςτοσ 
• Το κζμα με τθ ςωςτι τοποκζτθςθ τθσ βελόνασ-εξαρτάται 

από τθν κλινικι εξζταςθ 
• Τα δεδομζνα τθσ χριςθσ ΒΤΧ χωρίσ ΘΜΓ είναι πολφ καλά 

και θ μικρι επιπλζον υπεροχι ςτθν αποτελεςματικότθτα 
με το ΘΜΓ δεν δικαιολογεί τθ χριςθ ΘΜΓ ςτθν ζγχυςθ 
ΒΤΧ δίκθν ρουτίνασ  
 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

Υπερθχογράφθμα  
για τθν κακοδιγθςθ ζνεςθσ αλλαντικισ τοξίνθσ 

• Γιατί είναι προτιμότερθ μζκοδοσ ςτθν νευρο-παιδιατρικι; 

 

Τα παιδιά είναι πολφ ευαίςκθτα ςτον πόνο, 
ςπάνια ςυνεργάηονται και δεν τουσ αρζςουν 
διαδικαςίεσ που απαιτοφν να τα κρατάμε 
ακίνθτα για κάποιο χρονικό διάςτθμα  

Για το λόγο αυτό το υπερθχογράφθμα ιταν 
πάντα πολφ δθμοφιλζσ ςτθν παιδιατρικι, και, 
κατά ςυνζπεια, φαίνεται θ προφανισ επιλογι 
αναφορικά με τον προςδιοριςμό των μυϊν 
και τον ζλεγχο των εγχφςεων 
 οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 

του ςυγγραφζα 

Στουσ ενιλικεσ; 

• Είναι ςθμαντικό να κατανοιςουμε πωσ τα παιδιά 
δεν αποτελοφν μικροφσ ενιλικεσ, επειδι πικανϊσ 
κάποιοσ με εμπειρία ςε ενιλικεσ αςκενείσ που 
χρθςιμοποιεί για τθν εφαρμογι τθσ τοξίνθσ ΘΜΓ 
και θλεκτρικό ερεκιςμό ςυνικωσ με άριςτα 
αποτελζςματα, και ωσ εκ τοφτου δεν αιςκάνεται 
καμία ανάγκθ για τθν ειςαγωγι μιασ νζασ τεχνικισ 

• Παρ 'όλα αυτά, ακόμθ και για ενιλικεσ αςκενείσ, θ 
υπερθχογραφικι απεικόνιςθ προςφζρει μια 
εντελϊσ διαφορετικι προςζγγιςθ (π.χ. οπτικό  vs. 
ακουςτικό ζλεγχο) και ζχει το δυναμικό να 
εξελιχκεί ςε μια διαδικαςία που μπορεί να είναι 
ιςοδφναμθ με το τρζχον gold-standard 
 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 
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ΘΜΓ vs. υπζρθχου 
• Πξνζαλαηνιηζκόο κε αλαηνκηθά ζηνηρεία θαη ςειάθεζε 

ησλ κπώλ θαη κόλν δελ εμαζθαιίδνπλ επαξθή  
θαζνδήγεζε γηα ηελ αμηόπηζηε ηνπνζέηεζε ηεο βειόλαο 

  

• Έηζη, ην 63% ησλ ελέζεσλ είραλ ηνπνζεηεζεί ιαλζαζκέλα 
από εθπαηδεπκέλνπο λεπξνιόγνπο πνπ πξνζπάζεζαλ λα 
ζηνρεύζνπλ ηνπο κπο ηνπ βξαρίνλα ρσξίο ΗΜΓ βνήζεηα1 

 

• Οη Chin θαη ζπλ. ηνπ παξνπζίαζαλ εμίζνπ πςειά πνζνζηά 
απνηπρίαο ζε παηδηά κε εγθεθαιηθή παξάιπζε  

 

• Βειόλα πνπ ηνπνζεηήζε κε ςειάθεζε θαη κόλν απέηπρε  
ηνπο κπο ζηόρνπο κεηαμύ 22% (γαζηξνθλήκην κπ) θαη 
88% (νπίζζην θλεκηαίν κπ, θεξθηδηθόο θακπηήξαο ηνπ 
θαξπνύ) ησλ πεξηπηώζεσλ2 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

• Ωο εθ ηνύηνπ, ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο βειόλαο,  
ηδηαίηεξα ζε κηθξνύο θαη ελ ησ βάζεη κπο, είλαη 
κηα πξόθιεζε αθόκε θαη γηα ηνλ έκπεηξν  
ρξήζηε θαη απαηηεί ππνβνεζνύκελνπ ειέγρνπ 
ηερληθέο  

• Τν ΗΜΓ θαη ε ειεθηξηθή δηέγεξζε ησλ κπώλ κπνξεί λα 
παξάζρεη απνηειεζκαηηθή θαη πνιύηηκε βνήζεηα 3 

• Ωζηόζν, απηέο νη κέζνδνη έρνπλ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ζε 
παηδηά, επεηδή ε δηαδηθαζία είλαη επίπνλε,  
ρξνλνβόξα θαη απαηηεί ηε ζπλεξγαζία ηνπ αζζελνύο 

• Ωο ελαιιαθηηθή ιύζε, εηζήρζεζαλ απεηθνληζηηθέο  
ηερληθέο θπξίσο γηα ηελ θαζνδήγεζε ησλ ελέζεσλ ζε ελ 
ησ βάζεη θείκελνπο κπο 

• Τν ππεξερνγξάθεκα έρεη εηζαρζεί γηα ρξήζε 
θπξίσο ζε παηδηά 4 

 
οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 

του ςυγγραφζα 

Όμωσ και αλλοφ 

• Στθν κακοδιγθςθ εγχφςεων ςε εν τω βάκει 
μυσ π.χ. λαγονοψοίτθσ, μυσ του πυελικοφ 
εδάφουσ κυρίωσ ςε παιδιά με εγκεφαλικι 
παράλυςθ 

• Στουσ ςιελογόνουσ αδζνεσ για τθ κεραπεία 
τθσ ςιελόρροιασ 

• Θβοορκικά για τθ δυςκοιλιότθτα 

• Στον προςτάτθ για καλοικθ υπερπλαςία 
προςτάτθ 

 
οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 

του ςυγγραφζα 

• Θ ακριβισ τοποκζτθςθ τθσ ειδικισ βελόνασ 
μζςα ςτο μυ-ςτόχο ι τθ δομι αξιολογείται 
άμεςα από τθν απεικόνιςθ των υπερθχογενϊν 
δομϊν είτε ζμμεςα, παρατθρϊντασ ςε 
πραγματικό χρόνο κινιςεισ των μαλακϊν 
ιςτϊν 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 
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Η τεχνικι τθσ  
υπερθχογραφικισ κακοδιγθςθσ 

 
• Το υπερθχογράφθμα ζχει κακιερωκεί ωσ μια 

αξιόπιςτθ και με επαναλθψιμότθτα μζκοδοσ 
απεικόνιςθσ ςτθν ανατομία των μυϊν 5 

• Ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ απαιτεί ζνα τυποποιθμζνο 
ςφςτθμα υπεριχων με 7,5 MHz  γραμμικό αιςκθτιρα 

• Αυτό παρζχει επαρκι ανάλυςθ για επιφανειακοφσ 
μφεσ, αλλά είναι επίςθσ ςε κζςθ να απεικονίςει βακιά 
τουσ μυσ  

• Θ ρφκμιςθ «μικρά τμιματα» ι οποιαδιποτε άλλθ 
προγραμματιςμζνθ εκ των προτζρων ρφκμιςθ του 
ςυςτιματοσ είναι ικανοποιθτικι 
 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

Απεικόνιςη των μυών 
 

• Θ εγκάρςια λειτουργία προβολισ ζχει τζτοια διάταξθ ϊςτε το ζςω 
τμιμα του άκρου φαίνεται ςτα αριςτερά, το πλευρικό τμιμα ςτθ 
δεξιά πλευρά τθσ οκόνθσ 

• Το μυϊκό ςφςτθμα φαίνεται ελάχιςτα 
υπερθχογενϊσ, ενϊ το περιμφιο και θ 
περιτονία μεταξφ των μυϊν είναι 
υπερθχογενείσ 

• Τρεισ αρχζσ τθσ αναγνϊριςθσ των μυϊν 
αποδείχκθκαν χριςιμεσ  
 

 

 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

1. Αναγνωρίηοντασ τα χαρακτθριςτικά πρότυπα των 
επιμζρουσ μυϊν 

• Το εγκάρςιο υπερθχογράφθμα αντιςτοιχεί ςε 
εγκάρςια ανατομικά τμιματα. 

• Κάκε επιμζρουσ μυσ ζχει μια χαρακτθριςτικι 
γραμμι περιγράμματοσ 

• Αυτά τα  ςυγκεκριμζνα πρότυπα (patterns) 
μυϊν επιτρζπουν τον άμεςο (εντόσ λίγων 
δευτερολζπτων) προςδιοριςμό των επιμζρουσ 
μυϊν 

 

 

 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

2. Απεικόνιςθ των γειτονικϊν 
ανατομικϊν δομϊν 

    Θ παρατιρθςθ των γειτονικϊν οςτϊν και αγγείων 
βοθκά να προςδιοριςτεί με ακρίβεια το ςθμείο τθσ 
ζνεςθσ ςτουσ μυσ των οποίων το περιμφιο είναι πάρα 
πολφ λεπτό για ορκι απεικόνιςθ 

 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 
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3. Πακθτικζσ κινιςεισ, ορατζσ ωσ 
ταυτόχρονεσ ταλαντϊςεισ 

• Ειδικά ςτα άνω άκρα, θ κίνθςθ των μυϊν ςτόχων 
μζςω τθσ πακθτικισ κίνθςθσ του αντίςτοιχου 
μζρουσ του ςϊματοσ μπορεί να βοθκιςει ςτθν 
επίλυςθ των δυςκολιϊν αναφορικά με τθ ςωςτι 
ανατομικι κατανομι  

• Ιδθ πακθτικζσ κινιςεισ πολφ μικροφ εφρουσ είναι 
ορατζσ ωσ ταυτόχρονεσ ταλαντϊςεισ τθσ 
ενδομυϊκισ θχοφσ 

• Με τον τρόπο αυτό, ακόμα και μονζσ δζςμεσ των 
επιφανειακϊν και εν τω βάκει καμπτιρων των 
δακτφλων μπορεί να προςδιορίηονται με ςαφινεια 
 οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 

του ςυγγραφζα 

Υπερηχογραφικά                      
καθοδηγοφμενη ζγχυςη 

 
• Θ βελόνα ειςάγεται κοντά ςτο μζςο τθσ ευρείασ 

πλευράσ του αιςκθτιρα (εικόνα). 

• Κακϊσ θ βελόνα διαπερνά το δζρμα, θ πορεία τθσ 
μζςα από τον ιςτό ωσ τθ κζςθ-ςτόχο για τθν ζνεςθ 
παρακολουκείται ςυνεχϊσ ςτθν οκόνθ. 

• Ελαφρζσ κινιςεισ τθσ βελόνασ κατά μικοσ του 
διαμικουσ άξονά τθσ μπορεί να βοθκιςουν ϊςτε θ 
εικόνα να γίνει πιο ικανοποιθτικι. 

 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

• Μετά τθν ζνεςθ, το διάλυμα διαχζται ςτο μυ, ςυνικωσ 
ωσ ζνα υπερθχογενζσ <ςφννεφο>, μερικζσ φορζσ με 
υπερθχογενι-απόφραξθ 

• Το ενζςιμο διάλυμα εξακολουκεί να είναι ορατό για 
περίπου 3 λεπτά μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ πλιρουσ 
δόςθσ. 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

 
 Σθμαςία τθσ υπερθχογραφικισ 

απεικόνιςθσ για τθν κακοδιγθςθ BTX  
 • Το υπερθχογράφθμα επιτρζπει τθν ακριβι 

ανατομικά ζνεςθ BTX. 
• Το πιο ςθμαντικό, κατά τθν υπερθχογραφικι 

κακοδιγθςθ είναι πωσ θ ζνεςθ είναι οπτικά 
ελεγχόμενθ.  

• Βλζποντασ τθν όλθ διαδικαςία, ο γιατρόσ αποκτά 
μια καλφτερθ κατανόθςθ τθσ ανατομίασ του 
ατόμου.  

• Αυτό επιτρζπει μια πιο διαφοροποιθμζνθ επιλογι 
ςτόχων και βοθκά να βελτιϊςει περαιτζρω τθν 
τεχνικι τθσ ζνεςθσ. 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 
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• Παρά το γεγονόσ πωσ μζχρι ςτιγμισ δεν ζχουν 
πραγματοποιθκεί ςυγκριτικζσ μελζτεσ, 
πιςτεφεται πωσ το υπερθχογράφθμα μπορεί να 
προςδιορίςει τουσ μυσ με παρόμοια ακρίβεια 
που επιτυγχάνεται με τθ διζγερςθ των μυϊν. 

• Θ υπερθχογραφία δεν μπορεί να μετριςει μυϊκι 
υπερδραςτθριότθτα, όταν θ κλινικι κατάςταςθ 
είναι αβζβαιθ.  

• Επιπλζον, δεν είναι δυνατόν να ανιχνευκοφν οι 
περιοχζσ τθσ τελικισ κινθτικισ πλάκασ, θ οποία 
μπορεί να ζχει οριςμζνεσ επιπτϊςεισ ςτθ 
κεραπεία των μεγάλων μυϊν. 

 

 
οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 

του ςυγγραφζα 

• Από τθν άλλθ πλευρά, το υπερθχογράφθμα 
παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με το μζγεκοσ 
των μυϊν και τισ ινϊςεισ, παράγοντεσ που 
μπορεί να είναι ςθμαντικοί ςτθ διαδικαςία 
λιψθσ αποφάςεων για ζγχυςθ. 

• Ειδικά ςε αςκενείσ που δεν ςυνεργάηονται, 
μπορεί να είναι πολφ χριςιμθ μζκοδοσ για 
τθν ταυτοποίθςθ των μικρϊν μυϊν, όπωσ οι 
ενιαίεσ μυϊκζσ δζςμεσ του καμπτιρα των 
δακτφλων ςε ςπαςτικότθτα και ςτθν εςτιακι 
δυςτονία. 

 

 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

Γιατί λοιπόν δεν είναι  
τόςο διαδεδομζνο; 

• Ωσ εκ τοφτου, οι κάτωκι ςυγγραφείσ αναρωτιοφνται 
γιατί, ςε 286 δθμοςιεφςεισ ςχετικά με τθ κεραπευτικι 
παρζμβαςθ μζςω αλλαντικισ τοξίνθσ ςε παιδιά, οι 
περιςςότεροι ερευνθτζσ δεν ζχουν τονίςει τθν ανάγκθ 
για τεχνικι ακρίβεια. 

• Ο μζςοσ χρόνοσ για τον εντοπιςμό και τθν ζνεςθ των 
μυϊν ςτόχων με υπζρθχο κυμαινόταν ςτο υλικό τουσ 
από 5sec ςε επιφανειακοφσ μφεσ, όπωσ o 
γαςτροκνιμιοσ, ζωσ 30sec ςε εν τω βάκει μυσ όπωσ ο 
οπίςκιοσ κνθμιαίοσ ι ο λαγονοψοΐτθσ. 

οι βιβλιογραφίεσ βρίςκονται ςτθ διάκεςθ 
του ςυγγραφζα 

www.kafkaamyntaiou.gr www.medreha.com 
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