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Tổng quan: Tiêm Botulinum toxin để điều trị nếp nhăn gian mày là một thủ thuật được sử dụng 

phổ biến; tuy nhiên, sụp mi và lông mày samurai là các tác dụng phụ đã được báo cáo do thiếu 

kiến thức giải phẫu toàn diện. Các yếu tố giải phẫu quan trọng của cơ cau mày (corrugator 

supercilii) sẽ được trình bày trong nghiên cứu này.  Chúng tôi quan sát thấy rằng vị trí tiêm của 

các cơ gây ra nếp nhăn gian mày có thể được xác định chính xác hơn nữa. Chúng tôi xin đề xuất 

phương pháp và vị trí tiêm tốt nhất cho cơ cau mày. Các vị trí tiêm tối ưu này được xác định 

bằng cách sử dụng các mốc giải phẫu bên ngoài để tăng hiệu quả xóa nhăn vùng gian mày. Hơn 

nữa, những hướng dẫn này sẽ hỗ trợ bạn  với một quy trình chính xác hơn mà không bị các tác 

dụng phụ.  

 

1. Giới thiệu 

Cơ chế hoạt động của botulinum toxin (BoNT) là liên kết trước synap với thụ 

thể protein có ái lực cao và polysialoganglioside trên các đầu tận cùng thần 

kinh cholinergic, sau đó đi vào tế bào thần kinh và gây ra sự ức chế kéo dài 

dẫn truyền qua synap [1,2]. Trên lâm sàng, BoNT được ứng dụng trong thẩm 

mỹ để loại bỏ các nếp nhăn trên khuôn mặt, thông qua làm thư giãn các cơ 

biểu cảm trên khuôn mặt. Tuy nhiên, các nếp nhăn vùng gian mày được nhiều 

người quan tâm hơn cả (Hình 1). 

Các nếp nhăn gian mày được tạo thành bởi ba cơ: cơ cau mày (CSM), cơ 

mảnh khảnh (procerus) và cơ hạ mày (depressor supercilii). Trong đó cơ liên 

quan nhiều nhất là cơ cau mày. Phần cơ vòng mắt ở phía trong và bên trên 

còn được gọi là cơ hạ mày, được nối tiếp cơ mảnh khảnh và cơ cau mày 

(Hình 2). 

Các tác dụng phụ của việc tiêm BoNT ở mặt, chẳng hạn như sụp mi và lông 

mày samurai, đã được báo cáo là do thiếu kiến thức giải phẫu chi tiết. Sụp mi 

thường kéo dài trong vài tháng và không có cách chữa trị nào hiệu quả cao 

cho tác dụng phụ này. Do đó, để an toàn hơn chúng ta nên bắt đầu điều trị với 

liều lượng thấp. Nếu chưa đạt kết quả mong muốn thì điều trị bổ sung sau đó. 
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Hình 1. Ảnh giản lược nếp nhăn vùng gian mày (GFL). 

 

Hình 2. Ảnh giản lược của cơ cau mày (CSM), cơ mảnh khảnh (P) và cơ hạ mày (DS). 

Các nếp nhăn gian mày được tạo thành bởi ba cơ. Trong đó cơ liên quan nhiều nhất 

là cơ cau mày. 

 

 

Khi tiêm BoNT vào cơ cau mày, các cấu trúc giải phẫu cần được tìm hiểu tỉ mỉ 

để ngăn ngừa các tác dụng phụ. Liệt các cơ lân cận có thể dẫn đến sụp mi và lông 

mày samurai [3–5]. Sụp mi có thể xảy ra sau khi tiêm vào cơ cau mày do BoNT 

khuếch tán vào cơ nâng mi. Do đó, liều lượng cũng cần được điều chỉnh dựa trên 

vùng cơ của mỗi người để ngăn ngừa các tác dụng phụ nghiêm trọng nêu trên. 

Việc tăng liều và tiêm BoNT nhiều lần sẽ tạo ra kháng thể, dẫn đến kết quả điều 

trị không đạt yêu cầu [6-9]. 

Nghiên cứu này nhằm đề xuất các điểm tiêm BoNT an toàn và hiệu quả cho vùng 

gian mày. 
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2. Giải phẫu cơ cau mày 

Cơ cau mày, bắt nguồn từ phần trên trong của cung xương ổ mắt, đi qua và lên một 

góc 30◦, đến gắn vào lớp bì ngay giữa lông mày [11]. Cơ cau mày nằm dưới cơ trán 

vì nó có nguyên ủy tại xương trán. 

Cụ thể, CSM có nguyên ủy từ khoảng 16 mm trên mặt phẳng liên khóe mắt (HL) và 

4–14 mm từ đường giữa, bám tận vào lớp bì (30 mm trên HL và 16–35 mm từ 

đường giữa), và tiếp nối vào cơ trán (Hình3) [11]. 

 

Hình 3. CSM có nguyên ủy từ khoảng 16 mm trên mặt phẳng liên khóe mắt (HL) và 

4–14 mm từ đường giữa, bám tận vào lớp bì (30 mm trên HL và 16–35 mm từ đường 

giữa), và tiếp nối vào cơ trán 

 

Chiều cao của CSM ở người châu Á (15 mm) ngắn hơn ở người da trắng (21 mm) 

[11]. CSM bao gồm hai cơ: bụng ngang và bụng chéo [11]. Bụng chéo chạy dọc, 

ngược lại bụng ngang chạy ngang. Tuy nhiên, có hai loại bụng chéo: loại hẹp và 

loại rộng (Hình 4). 

 

Hình 4. Cơ cau mày có bụng chéo (màu cam) và bụng ngang (màu đỏ). Bụng chéo có 

hai loại: loại hẹp (a) và loại rộng (b). 
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Bụng chéo loại hẹp kéo dài theo hình chữ nhật hẹp [11]. Loại hẹp này hòa vào cơ 

trán tương ứng với 1/3 trong của bụng ngang. Loại rộng có hình tam giác, bề ngoài 

che gần hết phần bụng ngang. Bụng chéo loại rộng có xu hướng co cơ mạnh hơn ở 

vị trí lông mày phía trên đồng tử. Tuy nhiên, khó phân biệt hai thể cơ CSM và điểm 

tiêm của hai loại hoàn toàn giống nhau. 

CSM kéo lông mày xuống và vào trong, tạo ra các nếp nhăn dọc khi cau mày [12]. 

Nếu CSM bị làm liệt, có thể quan sát thấy sự mờ đi của các nếp nhăn và lông mày 

mở rộng. 

 

3. Các kĩ thuật tiêm đề xuất 

Các cơ vùng gian mày không tách biệt nhau; thay vào đó, các cơ này liên kết với 

nhau [11]. Do đó, BoNT được tiêm vào CSM có thể khuếch tán đến các cơ lân cận. 

Người ta đề xuất vị trí tiêm thực hiện ở bốn điểm: 2 điểm giữa và 2 điểm bên [13]. 

BoNT được tiêm vào các điểm giữa và bên của CSM. Đối với điểm giữa, kim được 

tiến sâu cho đến khi chạm vào màng xương, rút ra 2–3 mm, tiếp theo là tiêm chậm 

BoNT vào cơ [13]. Tiêm dưới da thích hợp cho các điểm bên và nên dùng ngón tay 

ấn vào rãnh trán trong khi tiêm để tránh dòng BoNT vào ổ mắt [14]. Ngoài ra, kim 

tiêm nên hướng lên trên. 

Tổng cộng có 6U được tiêm; mỗi điểm giữa và điểm bên được tiêm 1,5 U. Điểm 

giữa (chấm đen) nằm trên rãnh trán có thể sờ thấy được. Điểm bên (chấm màu cam) 

là điểm giao nhau của đường giữa đồng tử và cung mày (Hình 5).                            

Hình 5. Hướng dẫn tiêm botulinum toxin vào cơ cau mày. Tổng cộng có 6U được 

tiêm; mỗi điểm giữa và điểm bên được tiêm 1,5 U. Điểm giữa (chấm đen) nằm trên 

rãnh trán có thể sờ thấy được. Điểm bên (chấm màu cam) là điểm giao nhau của 

đường giữa đồng tử và cung mày. Ảnh đã được sự đồng ý từ tình nguyện viên.  
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4. Tác dụng phụ 

4.1. Sụp mi 

Các tác dụng phụ, chẳng hạn như nhức đầu thoáng qua (15%) và sụp mi một bên 

nhẹ (5,4%), hầu hết được giải quyết trong một tháng [15]. Trong một phân tích tổng 

hợp của Brin và cộng sự, các tác dụng ngoại ý, bao gồm sụp mí mắt (1,8%) và phù 

nề mí mắt đã được quan sát khi dùng BoNT điều trị nếp nhăn gian mày [16]. 

BoNT được tiêm vào vùng gian mày có thể khuếch tán xuống dưới, làm tê liệt cơ 

nâng mi trên, gây ra sụp mi và thường là bị một bên (Hình 6). 

 

Hình 6. Một người bị sụp mi sau khi tiêm botulinum toxin vào cơ cau mày. Ảnh đã 

được sự đồng ý từ tình nguyện viên. 

 

Mí mắt trên che phủ 30-40% giác mạc ở những bệnh nhân bị sụp mi. Các tài liệu 

ban đầu mô tả tỷ lệ mắc bệnh ptosis là 1-3%, trong khi một nghiên cứu lâm sàng 

được FDA báo cáo tỷ lệ mắc bệnh là 5,4% [15,16]. Điều này xảy ra khi điểm tiêm 

bên quá sâu hoặc khi tiêm quá nhiều BoNT. Do đó, điểm tiêm bên nên được thực 

hiện tiêm nông dưới da.  
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Khi sụp mi xảy ra, bệnh nhân nên yên tâm rằng vấn đề này chỉ là tạm thời. Sụp mí 

có thể kéo dài đến 2-3 tháng; do đó, điều trị ban đầu cẩn thận là cần thiết. 

Để điều trị triệu chứng, nên dùng thuốc nhỏ mắt, bao gồm thuốc chủ vận α-

adrenergic để kích hoạt cơ Müller, thuốc được dùng ba lần mỗi ngày [13]. Cơ 

Müller, nằm giữa cơ nâng mi trên và kết mạc, có chức năng bổ trợ là nâng mi. Vì 

cơ Müller được chi phối bởi thần kinh giao cảm, thuốc nhỏ mắt có chứa 0,5% 

apraclonidine, một chất chủ vận α-adrenergic, có thể làm co cơ Müller sau khi 

thuốc được hấp thụ qua kết mạc, từ đó làm nâng mí mắt. 

4.2. Lông mày Samurai  

Lông mày samurai là tác dụng phụ do sự khuếch tán của BoNT ảnh hưởng đến 

phần trung gian của cơ trán (Hình 7). 

Việc khuếch tán như vậy làm tê liệt phần giữa của cơ trán, dẫn đến phần đuôi lông 

mày di chuyển lên trên và tạo ra hình dáng tức giận [12]. Lee và cộng sự đề xuất 

rằng khi lông mày samurai xảy ra, nên tiêm BoNT bổ sung dọc theo đường thái 

dương trên. [17] 

 

 

Hình 7. Một người với lông mày samurai sau khi tiêm botulinum toxin vào cơ cau 

mày. Ảnh đã được sự đồng ý từ tình nguyện viên. 
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5. Bàn luận 

Để ngăn ngừa các tác dụng phụ, bác sĩ lâm sàng nên chú ý đến các yếu tố khác 

nhau, chẳng hạn như điểm tiêm, liều lượng BoNT, hướng của kim và vị trí của bàn 

tay. Vị trí tiêm có tầm quan trọng lớn đối với việc ngăn ngừa sụp mi, và nó phải 

càng cao càng tốt so với rìa của ổ mắt. Vị trí nguyên ủy của  CSM nằm ngay phía 

trên trong của ổ mắt. Một đơn vị BoNT được báo cáo là lan rộng từ 1,5 đến 3 cm; 

do đó, tiêm cao hơn một chút so với vị trí nguyên ủy của CSM có thể được chấp 

nhận [18,19]. 

Trong một nghiên cứu của Yang và cộng sự, nguyên ủy và bám tận của CSM đã 

được nghiên cứu [11]. CSM có nguyên ủy từ khoảng 16 mm trên mặt phẳng liên 

khóe mắt (HL) và 4–14 mm từ đường giữa, bám tận vào lớp bì (30 mm trên HL và 

16–35 mm từ đường giữa), và tiếp nối vào cơ trán. 

Trên lâm sàng, nhiều mũi tiêm được thực hiện trên lông mày [14]. Tuy nhiên, ở 

những người lớn tuổi, nếu vị trí tiêm được lựa chọn dựa trên lông mày, thì khả năng 

cao có thể bị sụp mi, do lông mày của họ bị hạ xuống trong quá trình lão hóa [13]. 

Ở những bệnh nhân có lông mày sụp xuống, người ta có thể tiêm nhầm vào bên 

dưới viền ổ mắt. Việc tiêm nên được thực hiện từ từ để tránh BoNT phân tán xuống 

mí mắt [13]. Trong quá trình tiêm, việc chặn bằng tay được thực hiện dọc theo viền 

ổ mắt [13]. 

Kiến thức giải phẫu sâu rộng và chính xác là điều cần thiết để đạt được hiệu quả tối 

đa với liều lượng BoNT tối thiểu. 

 

6. Kết luận 

Tóm lại, 6U BoNT nên được tiêm cho cơ cau mày, với 1,5U  cho mỗi điểm tiêm. 

Điểm giữa kết nằm trên rãnh trán có thể sờ thấy được. Điểm bên là điểm giao nhau 

của đường giữa đồng tử và cung mày (Hình 5). 

Nghiên cứu này phân tích các nghiên cứu được công bố trước đó về giải phẫu của 

CSM để đưa ra một đề xuất giải phẫu cho việc chỉnh sửa nếp nhăn cau mày. 
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