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Oteklina in rdečina kože,
ki sta nastali 6 mesecev
po prvem injiciranju
polnila iz hialuronske
kisline v gube ob ustih. Po
nekajtedenskem zdravljenju
z imusupresivom je prišlo
do popolne ozdravitve.

Ena najbolj priljubljenih metod
Uporaba polnil iz hialuronske kisline za pomlajevanje
kože je danes ena od najbolj priljubljenih terapij v estetski
medicini. Zelo dobro poveča volumen kože ali podkožja,
poveča njeno vlažnost in v primerjavi s polnili, ki imajo
drugo sestavino medceličnine, kot je na primer kolagen,
povzroča zelo malo alergijskih reakcij. Ugotovljeno je bilo,
da pride v okolici injiciranega polnila iz hialuronske tudi do
povečane tvorbe kolagena. Ta učinek je sicer manjši kot pri
t. i. stimulacijskih polnilih, pri katerih se volumen kože in
podkožja obnovi s tvorbo telesu lastnega kolagena.

Hialuronska kislina
v človeškem telesu
Hialuronska kislina se v človeškem telesu
nahaja v mnogih tkivih in tekočinah,
največ je najdemo v mehkem vezivnem
tkivu. Sodeluje pri ključnih procesih, kot
so celjenje ran, obnavljanje tkiva in je
podpora medceličnemu prostoru.

STRANSKI UČINKI POLNIL
iz hialuronske kisline
Skrb za mladostni videz je eno od glavnih gonil estetske veje medicine.
V estetski dermatologiji za odpravljanje gubic, gub in vračanje volumna
zelo pogosto uporabljamo polnila iz hialuronske kisline. Ta polnila iz
telesu lastne snovi so pravzaprav eno najbolj priljubljenih orožij v boju
proti staranju. V postopkih, pri katerih jih uporabljamo, se lahko, kljub
izkušnjam in znanju zdravnika, pojavijo zapleti. Ti so sicer redki, a kljub
temu zahtevajo znanje in takojšnje ukrepanje.
Piše: Sandi Luft, dr. med.,
spec. dermatovenerologije,
Derma center Maribor in Rogaška
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taranje zaradi tanjšanja kože in podkožnega maščevja
ter sprememb na kosteh povzroča spremembe na
obrazu. Postopoma se pojavijo vdolbine pod očmi, na
sencah, tudi na stranskem delu lic in zato koža ni več
napeta. Zaradi delovanja gravitacije se koža spusti.
Hkrati se zmanjša količina hialuronske kisline v telesu
in koži, kar povzroči vidne spremembe na koži, kot
so zmanjšanje vlažnosti, debeline in prožnosti. Z
nadomeščanjem izgubljenega volumna kože obraza,
rok in na nekaterih drugih delih telesa lahko s polnili iz
hialuronske kisline zgladimo gube ob ustih, vdrtine pod
očmi, na licih, popravimo volumen ustnic, čela in senc ter
hrbtišč rok. S hialuronsko kislino povečamo vlažnost in
elastičnost kože ter ji tako vrnemo mladostnejši videz.

Različna sestava za različne postopke
Polnila iz hialuronske kisline se razlikujejo po vsebnosti
hialuronske kisline, stopnji prečne vezanosti, sposobnosti
vezanja vode, viskoznosti, velikosti delcev kisline in drugih
posebnostih. Glede na to se na trgu nahajajo polnila,
ki so glede na svoje lastnosti primerna za popravljanje

povrhnjih gub, volumna ustnic, tanjše kože čela. Naravna
hialuronska kislina se s pomočjo encima hialuronidaze
razgradi v 12 urah in se izloči iz telesa, zato se v polnilih
uporablja nekoliko spremenjena, ki je dalj časa obstojna
na razgradnjo s hialuronidazo, po podatkih proizvajalcev
tudi do 18 mesecev. Njeno obstojnost krajša delovanje
prostih radikalov, premiki mišic in toplota.

Veliko znanja in občutka
Vbrizganje polnil iz hialuronske kisline je ambulantni
postopek, ki zahteva veliko občutka za estetiko in znanja
iz anatomije obraza, rok in drugih področij vbrizganja.
Čeprav velja, da je njihova uporaba v izkušenih rokah
izredno varna, pa se, tako kot pri vseh medicinskih
postopkih, lahko pojavijo zapleti.

Stranski učinki pri vbrizganju
Stranski učinki polnil iz hialuronske kisline so povezani
s tehniko in mestom vbrizganja, lastnostmi polnila in
posebnostmi posameznika. Takojšnji stranki učinki
so povezani s postopkom vbrizganja, kot so oteklina,
rdečina in občutljivost na dotik na mestu vbrizganja.
Pojavi se lahko modrica, srbenje ali bolečina. Vsi so blagi
in prehodnega značaja. Izjemno redko pride do alergijske
reakcije ali vaskulitisa, zato lahko polnila iz hialuronske
kisline vbrizgamo brez predhodnega testiranja.
Modrikasto obarvanje kože na področju vbrizganja
in zatrdlina sta posledica preveč povrhu vbrizganega
hialuronskega polnila.

Učniki polnil iz hialuronske kisline

Gube

Polnilo iz
hialuronske
kisline

Pred

Potem
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Posebej pozorni na
problematična mesta

vbrizganja hialuronidaze, ki razgradi
preostalo hialuronsko kislino polnila
in nekajtedenskega zdravljenja s
protivnetnimi zdravili.

Polnila iz
hialuronske kisline
Najbolj nevarni takojšnji učinek je
odsvetujemo
tistim, ki
naključno vbrizganje hialuronske
Zaupajte izkušenemu
imajo znano preobčutljivost
kisline v žilo, kar povzroči
strokovnjaku
zamašitev žile in prekinjeno
na sestavine polnila. Previdnost
preskrbo s krvjo in odmrtje
je potrebna pri bolnikih, ki jemljejo
Staranje prebivalstva,
tkiva. Najbolj nevarni deli telesa
imunosupresive, zdravila, ki
podaljševanje življenjske
za ta pojav so: področje čela
vplivajo
na
strjevanje
krvi,
ali
imajo
dobe
in aktivnih let bodo še
med obrvmi, znotraj očesne
naprej glavni motor, ki bo
avtoimuno bolezen, nezdravljeno
kotanje in v bližini nosnih kril.
povzročal
povpraševanje po
Tveganje za slednje se zmanjša
sladkorno bolezen, vnetje kože
postopkih pomlajevanja s polnili
z uporabo tope kanile namesto
na področju vbrizganja
iz hialuronske kisline. Čeprav lahko
igle in s počasnim vbrizganjem
oziroma so to nosečnice
pride
do resnih in trajnih posledic, je
manjših volumnov hialuronske kisline.
ali
doječe
matere.
uporaba
v rokah izkušenega zdravnika
Zdravljenje poteka s takojšnjo uporabo

varna. Takojšnja prepoznava nastanka
stranskih učinkov in pravilno zdravljenje vplivata
na potek ali celo preprečita resne stranske učinke.

encima, ki razgradi hialuronsko kislino,
masažo in zdravili, ki širijo žile.

Le redko pozni stranski učinki
Pozni stranski učinki so redki in nastanejo več tednov
ali mesecev po vbrizganju. Čeprav je bilo pri skoraj vseh
polnilih iz hialuronske kisline takoj po vbrizganju najti
majhno imunsko reakcijo v koži v okolici, ki bi lahko bila
vzrok poznih stranskih učinkov, zelo redko pride do
t. i. tujkovih granulomov, avtoimunskega vnetja brez
prisotnosti bakterij v okolici hialuronske kisline. Slednje
opazimo kot pojav podkožnih zatrdlin, rdečine kože, ki
je lahko boleča na dotik. Zdravljenje poteka s pomočjo
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Korekcija izgubljenega volumna kože in podkožja obraza zaradi staranja s
hialuronskom kislino je eden od najbolj priljubljenih posegov v estetski medicini.
Pred posegom
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