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Εμφυτεύματα Υαλουρονικού Οξέος



«Τα τελευταία χρόνια ένας αυξανόμενος αριθμός ατόμων 
επισκέπτεται τα ιατρεία κοσμετικής ιατρικής αναζητώντας 
λύσεις για τα σημάδια γήρανσης του δέρματος, την 
αποκατάσταση ατελειών του προσώπου χωρίς να χρειάζεται 
να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.

Τα ενέσιμα εμφυτεύματα μαλακών μορίων θεωρούνται 
ιδανικά λόγω της ευκολίας με την οποία διενεργείται 
η εμφύτευση, του χαμηλού κόστους και της ελάχιστης 
ταλαιπωρίας του ασθενούς.» Dr.  St e f a n o s  Goude l a s
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ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ II

ΞΕΝΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (Δότης και λήπτης ανήκουν σε διαφορετικό 
είδος).
- Βόειο κολλαγόνο (Zyderm I, Zyderm II, Zyplast). 
- Υαλουρονικό οξύ (Hylaform, Restylane). 
 
ΟΜΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (Δότης και λήπτης ανήκουν στο ίδιο είδος).
- Θεμέλια ουσία χορίου από πτωματικούς δότες (Dermalogen, 
Alloderm).
- Κονιορτοποιημένη μορφή του Alloderm (Cymetra).

ΑΥΤΟΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ (Δότης και λήπτης είναι το ίδιο άτομο).
- Αυτόλογο λίπος.
- Αυτόλογοι ινοβλάστες χορίου (Isolagen).
- Εξωκυττάρια θεμέλια ουσία του χορίου από το δέρμα του ίδιου 
του ασθενούς (Autologen).

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
- Σιλικόνη.
- Artecoll (πολυμεθυλμεθακρυλικό + βόειο κολλαγόνο).
- Dermalive, Dermadeep (πολυαιθυλμεθακρυλικό + ΥΟ).

ΤΑΞIΝΟΜΗΣΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ I

BIOΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ – ΜΗ ΜΟΝΙΜΑ
π.χ. Βόειο κολλαγόνο(Zyderm I,II, Zyplast).
Υαλουρονικό οξύ(Restylane, Hylaform, Perlane).
Πολυγαλακτικό οξύ (New Fill).
Ακυτταρικό ανθρώπινο πτωματικό χόριο (Alloderm, Cymetra). 
PROFIL I (πολυοξυαιθυλένιο, πολυοξυπροπυλένιο).
Κόκκοι δεξτράνης σε εναιώρημα γέλης ΥΟ μη ζωικής προέλευσης 
(Reviderm Intra).
           
ΜΗ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ - ΜΟΝΙΜΑ
π.χ. Πολυμερισμένο πολυτετραφθοριοαιθυλένιο (Gore-Tex).
Υγρή ενέσιμη σιλικόνη.
Πολυμεθυλμεθακρυλικό (Artecoll, Arteplast). 
Πολυαιθυλμεθακρυλικό (Dermalive, Dermadeep).
Πολυακρυλαμίδια, πολυαλκυλιμίδες (Aquamid, Bio-alcamid, 
Bioformacryl).



Το ιδανικό υλικό εμφύτευσης 
πρέπει να διαθέτει 
συγκεκριμένες ιδιότητες 

• Μη αλλεργιογόνο

• Αδρανές

• Βιοσυμβατό

• Στείρο

• Μη πυογόνο

• Μη καρκινογόνο

• Ανώδυνο για τον ασθενή

• Εύκολο στην παρασκευή και 
εμφύτευση

• Σταθερό

• Δύσκολο να μετακινηθεί μετά 
την εμφύτευση

• Ικανό να παραμείνει στους 
ιστούς χωρίς να προκαλέσει 
φλεγμονώδη αντίδραση

• Όχι υπερβολικά δαπανηρό

• Σύντομος χρόνος 
αποκατάστασης και επανόδου στη 
φυσιολογική κοινωνική ζωή του 
ασθενούς
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Το υαλουρονικό οξύ είναι ένας φυσικός πολυσακχαρίτης, μία 
γλυκοζαμινογλυκάνη που αποτελείται από επαναλαμβανόμενες 
αλληλουχίες του μονοσακχαρίτη D-γλυκουρονικού οξέος και της 
N-ακετυλ-D-γλυκοζαμίνης.
Είναι δομικά, φυσικά, χημικά και βιολογικά ταυτόσημο σε όλους 
τους ιστούς όλων των ειδών και αυτό το καθιστά την ιδανική ου-
σία για χρήση ως βιολογικό υλικό στην ιατρική και την αισθητική.

Πού ανευρίσκεται;

Ανευρίσκεται στη μεσοκυττάρια θεμέλια ουσία. Γεμίζει το χώρο 
μεταξύ των κολλαγόνων και των ελαστικών ινών.
Υψηλές συγκεντρώσεις του ανευρίσκονται στον συνδετικό ιστό, 
στο υγρό που περιβάλλει τον οφθαλμό, στους αρθρικούς χόν-
δρους, το αρθρικό υγρό και στο δέρμα. των κολλαγόνων και των 
ελαστικών ινών.

Το υαλουρονικό οξύ στη φυσική του μορφή έχει βραχύ χρόνο 
ημίσειας ζωής (1-2 ημέρες) στον συνδετικό ιστό. Επομένως στην 
πρωταρχική του μορφή το υαλουρονικό οξύ δεν έχει επαρκή 
αντίσταση στην αποδόμηση ώστε να χρησιμοποιηθεί για την αύ-

ξηση των μαλακών μορίων. 

Ωστόσο με τη βοήθεια της διαδικασίας δημιουργίας διασταυρού-
μενων δεσμών (cross-linking) μεταξύ των αλυσίδων του πολυ-
σακχαρίτη, έχουν παρασκευαστεί παράγωγα του φυσικού αυτού 
πολυμερούς με παρόμοιες ιδιότητες.

Δημιουργείται ένα αδιάλυτο στο νερό κολλοειδές (viscoelastic 
gel), το οποίο διατηρεί τη βιοσυμβατότητα και τις βιολογικές 
ιδιότητες της φυσικής ουσίας και παρέχει παρατεταμένο χρόνο 
παραμονής στο χόριο. Όσο περισσότεροι οι διασταυρούμενοι 
δεσμοί τόσο μεγαλύτερη η γλοιότητα και τόσο πιο αδιάλυτη είναι 
η γέλη.

Για τους δύο τύπους προκειμένου να επιτευχθεί η επιμήκυνση 
του χρόνου ζωής του υαλουρονικού οξέος συντελείται μία δι-
αδικασία δημιουργίας διασταυρούμενων δεσμών. Αποτέλεσμα 
αυτής της βιομηχανικής επεξεργασίας του υαλουρονικού οξέος 
είναι ότι περιέχονται υπολείμματα πρωτεϊνών (ίχνη) συνδεδεμέ-
νων με το υαλουρονικό οξύ που μπορεί να ευθύνονται εν μέρει 
για τις αντιδράσεις υπερευαισθησίας, όπως θα δούμε παρακάτω.
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Τί είναι το 
υαλουρονικό οξύ (ΥΟ);



• Ενυδατώνει το δέρμα και διατηρεί τον όγκο του.
• Είναι υδρόφιλη ουσία και έχει την ικανότητα να 
κατακρατά μεγάλες ποσότητες νερού (1000 φορές το 
βάρος του).
• Παρέχει έναν μηχανισμό μεταφοράς θρεπτικών 
ουσιών από την κυκλοφορία του αίματος στα ζώντα 
κύτταρα του δέρματος.
• Δρα σαν προστατευτικός και λιπαντικός παράγοντας 
έναντι μηχανικών και χημικών κακώσεων.

Με την πάροδο του χρόνου, είτε μέσω της φυσιολογικής 
διαδικασίας της γήρανσης, είτε μέσω της έκθεσης σε 
περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η ρύπανση και η 
έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία, οι φυσικές αποθήκες 
του ΥΟ στο σώμα αποδομούνται και καταστρέφονται, το 
δέρμα χάνει τον όγκο του και εμφανίζονται οι ρυτίδες.

Ποιος ο ρόλος του    
ΥΟ στον οργανισμό;
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Το ενέσιμο ΥΟ εισήχθη στην ευρωπαϊκή αγορά το 1996 για τη διόρ-
θωση των ρυτίδων του προσώπου.
Δύο τύποι ΥΟ : Ζωικής προέλευσης, Μη ζωικής προέλευσης (NASHA).

Εμπορικά διαθέσιμα σκευάσματα : 
1) Hylaform  (5,5mg/ml ΥΟ)
Hylaform Fine Line
Hylaform Plus
Hylaform
2) Restylane (20mg/ml ΥΟ)
Restylane Touch  (Fine Line)
Restylane
Perlane
SubQ
3) Juvederm
Juvederm 18, 24, 30
4) AcΗyal (Διάλυμα 1% νατριούχου άλατος ΥΟ  - Ιαπωνικό προϊόν)
5) Hylan Rofilan Gel (ΥΟ, για τη διασταυρούμενη σύνδεση χρησιμοποι-
είται φυσικό οξύ αντί χημικής ουσίας).          
6) Teosyal (Meso, 30G, 27G)
7) Captique

DERMALIVE, DERMADEEP : περιέχουν υαλουρονικό οξύ ως φορέα 
της συνθετικής ουσίας.
SYNVISC : συμπυκνωμένη  μορφή ΥΟ,  χρησιμοποιείται  στην  αντιμε-
τώπιση  της   οστεοαρθρίτιδας του γόνατος.

HYLΑFΟRM
Ζωικής προέλευσης (Λειρί του κόκορα): Παρασκευάζεται από την 
εταιρεία GENZYME BIOSURGERY και διανέμεται από την εταιρεία 
INAMED AESTHETICS.

Πήρε πρόσφατα έγκριση από τον FDA των Η.Π.Α.
Συγκέντρωση υαλουρονικού οξέος 5,5mg/ml.

3 διαφορετικές πυκνότητες υαλουρονικού οξέος  για ρυτίδες διαφο-
ρετικού βάθους. 
- HYLAFORM FINE LINE
- HYLAFORM
- HYLAFORM PLUS

RESTYLANE
Μη ζωικής προέλευσης σταθεροποιημένο υαλουρονικού οξέος 
(NASHA Gel): Παράγεται από καλλιέργειες μη παθογόνων στρεπτό-
κοκκων (str. equi ή str.  zooepidemicus).
Παρασκευάζεται από την εταιρεία Q-MED (UPSALA, SWEDEN). Πήρε 
πρόσφατα έγκριση από τον FDA των Η.Π.Α.
Συγκέντρωση υαλουρονικού οξέος 20mg/ml.

4 διαφορετικές πυκνότητες υαλουρονικού οξέος  για ρυτίδες διαφο-
ρετικού βάθους.
- RESTYLANE Touch  ( FINE LINE )
- RESTYLANE
- PERLANE
- RESTYLANE SubQ
Διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το μέγεθος των σωματιδίων υαλου-
ρονικού οξέος,  που εκφράζεται ως αριθμός σωματιδίων ανά ml.

Για το υαλουρονικό οξύ μη ζωικής προέλευσης δεν υπάρχει κίνδυνος 
μετάδοσης ιών, prions, ή άλλων ζωικών “σωματιδίων”. Εάν υπάρχει 
δυνητικά τέτοιος κίνδυνος για το υαλουρονικό οξύ ζωικής προέλευ-
σης δεν έχει αναφερθεί.
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ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ



ενδείξεις
• Διόρθωση ατελειών του περιγράμματος του προσώπου.
• Ουλές ακμής και άλλες διατάσιμες ατροφικές ουλές του προ-
σώπου.
• Διαμόρφωση χειλέων.
• Ρυτίδες προσώπου: μέτωπο, μεσόφρυο, περιοφθαλμικές, πε-
ριστοματικές (κάθετες ρυτίδες ή ρυτίδες των καπνιστών, γωνίες 
των χειλέων, μονιλιακή συγχειλίτιδα)
• Ρινοπαρειακές αύλακες.
• Εμβύθιση παρειών.

* Το υαλουρονικό οξύ είναι κατάλληλο για ασθενείς αλλεργικούς 
στο βόειο κολλαγόνο.
** Το υαλουρονικό οξύ θεωρείται σήμερα το πιο ασφαλές βιοδι-
ασπώμενο προϊόν με πολύ σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες της 
τάξης του 0.6%. 

ΧΑΜΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΟ
Hylaform Fine Line / Restylane Fine Line / Juvederm 18
Επιφανειακές ρυτίδες: ρυτίδες καπνιστών, περιοφθαλμικές ρυτίδες (πόδι της 
χήνας).
Έγχυση στο άνω στρώμα του χορίου.
Διάρκεια 2-3 μήνες 

ΜΕΣΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΟ
Hylaform / Restylane / Juvederm 24
Βαθύτερες ρυτίδες: ρυτίδες μεσοφρύου, γωνίες στόματος.
Χείλη ( Γέμισμα, όγκος, περίγραμμα). 
Έγχυση στο μέσο στρώμα του χορίου.
Διάρκεια 4-6 μήνες.

ΥΨΗΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΥΟ
Hylaform Plus / Perlane / Juvederm 30
Πολύ βαθιές ρυτίδες (Αύλακες): ρινοπαρειακές αύλακες.
Χείλη (Γέμισμα. Όγκος).
Περίγραμμα προσώπου, μάγουλα, πηγούνι.
Έγχυση στο βαθύτερο στρώμα του χορίου και/ή στο ανώτερο στρώμα του υποδόρι-
ου ιστού.
Διάρκεια μέχρι 12 μήνες.
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αντενδείξεις
• Γνωστή αλλεργία στο Υαλουρονικό Οξύ

• Συνιστάται να μην ενίεται σε θέση που είχε εμφυτευτεί παλαιότερα ένα μη 
απορροφούμενο προϊόν.

• Εγκυμοσύνη, γαλουχία.

• Περιοχές με φλεγμονή ή λοίμωξη δέρματος. 

• Να μην συνδυάζεται με laser, δερμοαπόξεση ή chemical peeling

•  Μη ρεαλιστικές προσδοκίες του ασθενούς.

• Ασθενείς με ψυχολογικές διαταραχές.

* Απαραίτητη η ενυπόγραφη συναίνεση του ασθενούς (Consent).
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Πόσο διαρκούν 
τα εμφυτεύματα ΥΟ;
Τα εμφυτεύματα υαλουρονικού οξέος δεν είναι μόνιμα. Όπως το 
φυσικό υαλουρονικό οξύ, το συνθετικό υαλουρονικό οξύ από τη 
στιγμή που θα εμφυτευτεί στο δέρμα θα αποδομηθεί σταδιακά και 
θα απορροφηθεί από το σώμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
διαρκεί από 3 έως 9 μήνες. Επανάληψη ή top-up treatmentς είναι 
απαραίτητες για τη διατήρηση του αρχικού αποτελέσματος. Συνή-
θως απαιτούνται 2 ή 3 θεραπείες το έτος.  

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΦΥΤΕΥΣΗΣ

Διάρκεια εμφύτευσης 20 λεπτά – 1 ώρα με ελάχιστη ταλαιπωρία 
του ασθενούς.

Τεχνική των διαδοχικών παρακεντήσεων. Πολλαπλές εγχύσεις 
κατά μήκος της βλάβης.
Γραμμική τεχνική. Εισαγωγή της βελόνας υπό τη βλάβη, το υλικό 
ενίεται καθώς σύρεται η βελόνα αργά προς τα πίσω.

Τοπικό αναισθητικό συνήθως δεν χρειάζεται  (εξαίρεση τα χείλη).
Εάν χρειαστεί αναισθησία, εφαρμόζεται τοπικά μία αναισθητική 
κρέμα υπό κλειστή περίδεση για 1 ώρα περίπου πριν τη θεραπεία.
Η έγχυση πρέπει να γίνει στο χόριο ή / και στο ανώτερο στρώμα 
του υποδόριου ιστού, σε διαφορετικό βάθος ανάλογα με την πυ-
κνότητα του προϊόντος και το βάθος των ρυτίδων που πρόκειται 
να διορθωθούν.
Δεν είναι απαραίτητη η υπερδιόρθωση.
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ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1. Σχετιζόμενες με την έγχυση (Injection related).
 Είναι οι πιο συχνές.
 Ερύθημα, οίδημα, άλγος, κνησμός, εκχύμωση. 
 Αυτόματη υποχώρηση εντός 1 ή 2 ημερών.

2. Σχετιζόμενες με την ουσία (Substance related).
Είναι σπάνιες.

< 1/2000 θεραπείες.
Θεωρούνται αντιδράσεις υπερευαισθησίας και συνίστανται σε οίδημα και διήθηση στη θέση 
εμφύτευσης.

Χρειάζεται η διενέργεια δοκιμαστικής έγχυσης; (Skin testing)

Θεωρητικά, εφόσον το υαλουρονικό οξύ είναι ταυτόσημο σε όλα τα είδη, δεν υπάρχει κίνδυνος 
αλλεργικής αντίδρασης. 
Οι παρασκευάστριες εταιρίες δεν προτείνουν τη διενέργεια δοκιμαστικής έγχυσης (skin 
testing).
Ωστόσο έχουν παρατηρηθεί αντιδράσεις υπερευαισθησίας.
Επειδή η συχνότητά τους είναι πολύ μικρή (όψιμες αντιδράσεις 0,3%) δεν φαίνεται απαραίτητη 
η διενέργεια δοκιμαστικής έγχυσης.

Το βόειο κολλαγόνο δύναται να προκαλέσει αντιδράσεις υπερευαισθησίας και για την εμφύ-
τευσή του προαπαιτείται η διενέργεια διπλής δοκιμαστικής έγχυσης (double skin testing). Με-
λέτες έδειξαν ότι περίπου το 5% των ασθενών είναι αλλεργικοί στο βόειο κολλαγόνο και ότι 
ακόμα και μετά το skin testing το 1-3% αυτών των ασθενών θα αναπτύξει αλλεργική αντίδρα-
ση. Επιπλέον δεν μπορεί να αποκλειστεί εντελώς ο κίνδυνος μετάδοσης ζωικών σωματιδίων.

Αντίθετα το ενέσιμο υαλουρονικό οξύ θεωρείται σήμερα το ασφαλέστερο βιοδιασπώμενο υλι-
κό εμφύτευσης. Η πιο σοβαρή, αλλά σπάνια, ανεπιθύμητη ενέργεια του υαλουρονικού οξέος 
είναι οι αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Η συχνότητά τους υπολογίζεται ότι είναι περίπου 0,6% 
και οφείλονται στα ίχνη πρωτεΐνης που περιέχει.
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