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Увод

Това е една минимално инвазив-
на методика, която използва 
автоложна мастнотъканна ав-

тотрансплантация. Тя е проста за из-
пълнение надеждна е като методика и 
не е скъпа, а също така резултатите са 
постоянни.
Автоложна мазнина може да бъде из-
ползвана за експандиране на тъкани в 
различни лаиони на тялото. В нашата 
практика това са: седалището, гърдите 
и лицето. Изкушението на пластични-
ят хирург се съпътства от минимални-
те разрези и минималните цикатрикси 
по кожата по време на късният следо-
перативен период.
Материал
Случаи Пациентка на 42 години пре-
карала операция по повод екстирпа-
ция на липом в областта на седали-
щето. След направен липофилинг в 
същата област дефектът се изпълни, а 
кожата експандира над 60%.

фигура 1. Преди

фигура 2. След (ранен резултат)

Липофилинг, случаи от прак-
тиката

 Д-р Христо Лозанов ДМ
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фигура 3. След (късен резултат)

Метод
От изключителна важност е да се ра-
боти много внимателно по време на 
процедурата. Това пази липоцитите от 
травми и резултатите след това са по 
добри. 
В нашата практика ние използваме за-
ключващи спринцовки и тумесцентна 
техника. Мазнината след като се вземе 
с канюли тип Тумей под въздействие 
на собствен вакуум от спринцовката 
може да се промие вътре в спринцов-
ката като тя се оставя с цел липоаспи-
рата да се промие.
Разтвора на Клайн, освен че трябва 
много точно да се приготви като про-
порция 18 грама на 1000 мл с цел по-
стигане на оптимално онкотично на-
лягане. Някои автори добавят серумен 
албумин. Ние го прилагаме само при 
дефекти на седалището и бричовете.

Резултат
Специално в този случай, пациентка-
та беше много доволна от резултата. 
Дефектът се изпълни, качеството на 

кожата над дефекта също беше добро, 
без наличие на некрози и хематоми. 
Контурните неравности постепенно 
се изгладиха и след прилагане на ре-
хабилитация, този участък от тялото 
придоби нормален вид.
Заключение
Пациентката манифестира добър 
краен резултат. Дефектът с минус тъ-
кан беше изпълнен над 60%, за коре-
кция на симетричността на тялото и 
бе предложено да се направи малка 
липосукция от другата страна, което 
все още се обсъжда. Липофилингът за 
тяло е добра методика, чрез използва-
нето на която може да симетризират 
различни части на тялото.
Частична асиметрия винаги може да 
се получи, когато участъците се ре-
дуцират несравнимо или когато не се 
обръща достатъчно внимание, за пос-
тигането на симетрия. Нашият екип 
счита, че не винаги красотата е в симе-
трията и по начало различните части 
на тялото са асиметрични.
Внимателната сравнителна оценка 
при тези методики и допълнителната 
фина обработка с липосукция, спома-
га да се доведе до минимум асиметри-
ята.
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