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Ильо Стоянов:
стволови клетки - да.
Въпросът е колко?
Д-р

текст свобода сидерова фотография светослав караджов

Невъзможно е да върнем назад „биологичния часовник“, използвайки само козметика. Трябва кардинално да се въздейства на саморегулиращите
се системи на организма със стволови клетки от
мастна тъкан. Каква е оптималната им концентрация, има ли противопоказания липофилингът с
тях и кои са новите импланти в хирургията, които
замениха лифтинга с конци? На въпросите отговаря
консултантът по пластична и естетична хирургия на
EVA – д-р Ильо Стоянов от столичната Aesthe Clinic.
Eдинственият пластичен хирург у нас, минал обучение на фирмата за стволови клетки Cryo Lip.

Д-р Стоянов, оказа се, че седим върху истинско съкровище.
Освен от бричовете, откъде другаде се вземат стволови
клетки?
С риск да ви разочаровам - няма как да оформите секси дупе
и да се подмладите. Мастната тъкан трябва да е дребнозърнеста с оформени като сферички мазнини. Т. е. взима се
от корема и вътрешната част на ръце и бедра.
С канюла както при липосукция или с нещо друго?
Да, с канюла. Наборът е индивидуален. Внимава се да не се
наранят мастните клетки. Количеството се поставя в сух
лед и се изпраща до 24 часа на белгийската фирма в Швейцария Cryo Lip (подразделение на фирмата Cryo Save, която се
занимава със съхранение на стволови клетки от пъпна връв
в България – б. а.). Стволовите клетки се изолират, култивират се в специална среда и с тях се обогатява липоаспиратът. В саковете от 25 мл има 5 до 10 милиона клетки, а във
флаконите от 5 мл – от 1 до 2 млн.
Каква е функцията на столовите клетки при липофилинга?
Те са отговорни за изграждането на нови кръвоносни съдове
до инжектираната мастна тъкан. Така шансът й за преживяемост е почти 99%. При желание въпросната фирма може
да ви предостави култивирани стволови клетки в чист вариант без мазнини. Те обикновено се използват за терапевтични цели: регенеративна медицина (исхемия на миокарда,
хронични рани) и тъканно инженерство.
25 мл са достатъчни за...
Възстановяване на обема на скули и устни и изглаждане на
назолабиални бръчки и шия.
Как стои въпросът с уголемяване на гърдите?
Инжектирането на мазнина със стволови клетки в млечните жлези е все още в експериментален стадий. А и резултатът не е кой знае какъв – гърдите само леко се поизпълват.
Методът е добър за изглаждане на гънки и корекция на
незадоволителен естетичен резултат.
А при дупето?
Както и при гърдите, най-добрият метод остават импланти-
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те. Въпреки че не обичам много да ги поставям в седалището.
Какви са цените?
Вземането и обогатяването до 50 мл мастна тъкан със
стволови клетки е 990 евро. Годишната такса за съхранение
е 100. Самото поставяне е 550.
Има ли противопоказания процедурата?
Атрофия на мастната тъкан. При нея няма откъде да се
вземе материал. Други противопоказания от общ характер
са: диабет, чернодробна недостатъчност, онкологични
заболявания...
Пред лифтинга с конци предпочитате ендоскопския. Защо?
Проблемът на първия е, че напрежението е съсредоточено
в една точка и тъканите могат да се отпуснат особено в
областта на бузите. Ефектът е познат като „рязане на сирене“. Другият минус е, че тъканите не се отлепват от първоначалните им места и рано или късно се връщат обратно.
Фиксирането им, т. е. отлепване от костта и преместване
на ново място с хирургични винтове, също си отживя времето. Бъдещето е технологията MultiPoint на компанията
MicroAire, която гарантира множество точки на контакт. Те
от своя страна разпределят напрежението в широка площ.
Как точно става фиксирането на тъканите?
С биорезорбируеми импланти от полимер. Например при
лифтинга на шия и долна част на лицето през отвор в
областта на ухото се промушва апликатор, завършващ с
правоъгълен имплант с множество зъбци, и се издърпва. При
лифтинг на челото и в областта на веждите имплантът
е триъгълен с 3 до 5 зъбци. Малкият разрез в областта на
косата е незабележим.
За колко време се разграждат имплантите?
За 6-7 месеца. Тъканите зарастват на новото място за 3-4
седмици.
Освен предотвратяване отпускането на тъканите, какви
са другите плюсове на имплантите?
Операцията с тях е атравматична и по-кратка, като възстановяването е по-бързо.

