
 
______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències  
   
    
 

Botox: El triomf de l’agulla 
Informació addicional pel professorat 

 
La finalitat d’aquesta activitat és relacionar els coneixements adquirits sobre la 
contracció muscular amb una aplicació actual en el camp de la medicina. 
 
Mireu el capítol de Quèquicom sobre el Botox emés el 2-10-2009 i que trobareu a la 
següent web: 
http://www.tv3.cat/videos/1515809 
 
1.- Ompliu la part puntejada amb la paraula i contesteu les següents qüestions 
relacionades amb diferents aspectes tractats al programa: 
 
a. Aplicacions ..terapèutiques..... del Botox.  
Quina doctora ens mostra els usos terapèutics del Botox? Dra Martí. 
En quins casos s’utilitza? Com s’administra? S’utilitza en persones que pateixen 
espasmes, contractures musculars anormals o espasmes hemifacials.  
S’administra amb una agulla i cal repetir el procés cada 3 mesos. 
Com pot tenir usos beneficiosos una toxina tan letal a la natura? Es fa servir una 
quantitat ínfima (1ng = 20 unitats de toxina) al múscul concret en el que cal actuar. 
Cal un coneixement precís de l’anatomia humana. 
Quin efecte tenen les infiltracions? Els músculs es relaxen i les persones milloren la 
seva patologia. 
 
b. Aplicacions ..estètiques.......... del Botox.  
Com apareixen les arrugues? Durant la gesticulació de la cara alguns músculs 
queden sempre tensats donant lloc a les arrugues. 
Es veritat que el botox fa desaparèixer les arrugues? Com actua? No, la marca de 
l’arruga queda quan marxa l’efecte. 
Actua en l’espai sinàptic entre neurones i múscul inhibint la síntesi del 
neurotransmissor acetilcolina i bloquejant els receptors de la cèl·lula muscular. 
Amb el temps la neurona es regenera i els receptors de la cèl·lula muscular es 
tornen a sintetitzar fent necessari un altre injecció per mantenir l’efecte. 
S’administra en la mateixa concentració que per a els usos terapèutics? No, a 
l’aplicació terapèutica es fan servir 20 unitats de toxina, en canvi en l’aplicació 
estètica es fan servir entre 30 i 50 unitats. 
Cada quant s’ha de repetir el tractament? Cal repetir el tractament cada 6 mesos. 
 
c. Aspectes psicològics.  
Per què és tan important per a certes persones sentir-se més jove? Cada cop hi ha 
més pressió social sobre l’aspecte físic sobretot de les dones. Es transmet un ideal 
de bellesa i cada cop més població està insatisfeta perquè se sent lluny d’aquest 
ideal. 
Qui o què pot potenciar aquest efecte psicològic? El reforç social. Aquest 
reconeixement fa que la persona es senti més valorada. 
 
d. El botulisme.  
Què és el botox? Busca informació  complementària. 
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Com es pot agafar el botulisme? 
El nom comercial per a la toxina botulinum A és “botox”. Aquesta toxina és produïda 
pel bacteri Clostridium botulinum, el qual es troba freqüentment als aliments i a 
l’aigua. Per sí sol és inofensiu; no obstant, en condicions anaeròbies comença a produir 
toxines. Una d’aquestes, la toxina botulinum A, provoca la paràlisi dels músculs 
esquelètics.  La paràlisi s’estén des del cap cap avall. Els malalts experimenten 
dificultats per empassar a mesura que es veuen afectats els músculs de la gola. 
Posteriorment, és la seva respiració la que es veu afectada quan deixen de respondre 
els músculs intercostals i el diafragma. Els pacients moren a menys que els actes 
d’empassar i respirar es mantinguin artificialment. 

Com actua el botox sobre un organisme? 
Quin és l’efecte bioquímic de la toxina botulínica sobre les neurones? 
Per què en uns mesos es recupera la mobilitat del múscul?  
El punt on una terminació nerviosa s’uneix al teixit muscular rep el nom d’unió 
neuromuscular. En condicions normals les terminacions nervioses i les fibres musculars 
estan separades per una distància d’una deumil·lèsima de mil·límetre (és a dir: 0,1 
μm). L’arribada un impuls a la unió neuromuscular provoca la fusió de les vesícules amb 
la membrana presinàptica. L’acetilcolina es difon a través de la separació i s’uneix als 
receptors de la fissura postsinàptica de l’altra banda. 

El receptor d’acetilcolina té una forma complementària de l’acetilcolina. Quan aquesta 
s’uneix al receptor canvia la forma de la molècula del receptor, obrint un canal a través 
del qual es poden moure els ions sodi. Cada impuls nerviós allibera aproximadament 
tres milions (3 x 106) molècules d’acetilcolina i cadascuna d’aquestes pot obrir un canal 
que al seu torn permet el pas a través seu d’uns 50.000 ions sodi. Això provoca la ràpida 
despolarització de la membrana de la fibra muscular. 

La despolarització de la membrana desencadena l’alliberament d’ions calci des del 
sarcolema cap a les miofibril·les provocant la contracció de la fibra muscular. 

Si el múscul ha estat en contacte amb el botox, la toxina s’uneix permanentment a una 
proteïna que és essencial per a la fusió de la vesícula amb la membrana presinàptica. 
Com que les vesícules no poden alliberar la seva acetilcolina no hi pot haver transmissió 
de l’impuls. La terminació nerviosa ha estat sabotejada. La raó per la qual la toxina 
finalment “es gasta” és que el nervi acaba produint noves terminacions nervioses que 
no estan afectades per la toxina. 

 
e. Altres productes antiedat.  
De quina altra substància per a “esborrar les arrugues” en parlen al programa? 
Com actuen aquestes altres substàncies? 
Àcid hialurònic. Té elevada capacitat de retenció d’aigua. Es troba de forma 
natural al nostra cos i la seva pèrdua fa que envellim facialment. 
 
Hidroxiapatita càlcica. Són unes boletes que un cop introduïdes poden ser 
modelades com si fos plastilina. 
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TORNEM A LA CONTRACCIÓ MUSCULAR.  
A l’apartat de botulisme ja has explicat el mecanisme bioquímic que fa que la 
toxina botulínica paralitzi els músculs als que afecta. Però, com podríem relacionar 
aquest mecanisme explicat amb el que nosaltres sabem respecte de la contracció 
muscular (teoria del filament lliscant)?  
 
2.- Feu un escrit que doni resposta a aquesta qüestió. 
 
3.- En el vídeo explica en quin múscul de la cara s’ha d’injectar el botox per tal 
d’obtenir l’efecte  desitjat. Què té a veure això amb l’existència de músculs 
antagònics? 
S’injecta botox en un dels músculs antagònics, aquell que marca l’arruga, de 
manera que es relaxa i l’altra continua la seva acció fent desaparèixer 
temporalment les arrugues. 
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