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Увод

Традиционно мезотерапията и 
техниките свързани с нея, уве-
личават фациалния еластици-

тет, намаляват малките бръчки, кое-
то популяризира мезотерапията, но 
всъщност различни методики, пуб-
ликувани във времето, са се означа-
вали като мезотерапия: във Франция, 
Михаел Пистор; в САЩ, Роберта Флаг 
и др. Настоящата публикация пред-
ставлява индивидуален подход, чрез 
използване на хиалуронова киселина, 
която се прилага, чрез техника с мно-
жество убождания с ултратънка игла, 
с цел получаване на неоколагенеза, 
която подобрява изгледа на лицето. 
Материал
Представяме пациентка на 46 години, 
която е пациентка на нашата практика 
с 5 години давност. При нея бяха при-
лагани системно дермални филъри в 
хиалуронова киселина на общо 4 ета-
па, като всеки от етапите включваше3 
последователни процедури годишно.

фигура 1. В началото на периода

Мезотерапия с хиалуронова 
киселина

Д-р Христо Лозанов ДМ, Д-р Владимир Василев ДМ 
ВМА София 
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фигура 2. В края на периода

Метод
Ние считаме, че множеството механич-
ни убождания от голям брой микроп-
рониквания създават зона с интрадер-
мално разположение (там, където се 
разполага и дермалния филър), къде-
то се образува нов колаген. Винаги съ-
ществува неспецифично възпаление, 
което също подпомага неоколагено 
генезата. За това е добре пациенти-
те да бъдат под постоянно лекарско 
наблюдение с цел да бъдат копирани 
по сериозни увреди. При поставянето 
на такъв тип дермални филъри е не-
обходимо щателно да се съблюдава 
изключването на симултантни други 
процедури, които пациентите посеща-
ват в този момент, например: химиче-
ски пилинг, дермабразио и др. Те съз-
дават допълнителна травма и колко 
и да изглеждат безобидни в очите на 
пациента, това може да доведе до теж-
ки, трудни за овладяване, нежелани 
реакции.
Иглите, които се прилагат са 30G-1,2, 
стрерилизирани чрез облъчване, про-
никвайки в повърхностната или дъл-
боката дерма, трябва да сме сигурни, 

че не навлизаме с кръвоносен съд или 
имплант, който е приложен под мяс-
тото на убождането.

Резултат
При тази пациентка оценката на кли-
ничния резултат се базира, освен вър-
ху фотграфска документация, а и вър-
ху нейните субективни преценки и 
обеждения, че изглежда по-добре и е 
много доволна от резултата.
Манипулацията е напълно хирургич-
на, като включва: хирургична, асептч-
на обработка на кожата и трябва да се 
изпълнява в условията на стерилност, 
подминаването на този факт може да 
доведе до хазартен изход от манипу-
лацията. Това се разглежда в отделен 
наш труд. 
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