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Παναγιωτακοπούλου Αγγελική,
Ιατρός ΩΡΛ με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις πλαστικές επεμβάσεις κεφαλής κα

Η λιποπλαστική, γνωστή και ως λιποαναρρόφηση ή λιπεκτομή με τη βοήθεια αναρρόφησης
είναι μια επέμβαση κοσμητικής χειρουργικής, κατά την οποία αφαιρείται αχρείαστο λίπος
κάτω από το δέρμα, από κάποια περιοχή του σώματος.. Ο χειρουργός αφαιρώντας μια
ποσότητα λίπους, αποκαθιστά αισθητικά μια περιοχή του σώματος, αφού το λίπος αυτό δεν
μπορεί να αφαιρεθεί με δίαιτα και άσκηση. Η λιποπλαστική γίνεται υπό τοπική αναισθησία
με τη βοήθεια μακριάς βελόνας με αυλό μεγάλης διαμέτρου, που συνδέεται με ισχυρή
συσκευή αναρρόφησης. Λιπόλυση στην υπογενίδια περιοχή του προσώπου μπορεί επίσης
να εφαρμοστεί και με τη βοήθεια ακτίνων laser ( Wollina U et al, 2008).

Η αισθητική χειρουργική του προσώπου τυγχάνει ευρείας αποδοχής και ζήτησης, η οποία
στις ημέρες μας συνεχώς και αυξάνει. Οι ασθενείς οι οποίοι επιζητούν μια πιο νεανική
εμφάνιση στο πρόσωπό τους συχνά υποβάλλονται σε λιποπλαστική. Ο Doerr (2007)
μελέτησε και κατέγραψε τις πρόσφατες εξελίξεις της λιποπλαστικής και γενικότερα της
διαμόρφωσης του περιγράμματος του προσώπου και του τραχήλου με την εναπόθεση
λίπους.

Από τα πρόσφατα δεδομένα που έχουμε στη διάθεση διαπιστώνεται ότι η λιποπλαστική του
προσώπου και του τραχήλου είναι μια δημοφιλής χειρουργική τεχνική. Υπήρξαν εξελίξεις
όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισμό της επέμβασης με την εισαγωγή των λέιζερ, οι οποίες
αφαιρούν το λίπος με μεγαλύτερη ακρίβεια.
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Η λιποπλαστική εφαρμόζεται σε λιποδυστροφία του τραχήλου (δηλ στην ατροφία του
λίπους λόγω γήρανσης). Όμως η εφαρμογή της έχει επεκταθεί και σε ασθενείς που έχουν
ήδη υποβληθεί σε λίφτιγκ (ανόρθωση) του τραχήλου. Τελευταία ασθενείς με δυσμορφίες
στο τράχηλο αντιμετωπίζονται με απευθείας αφαίρεση λίπους και δέρματος, με ολοένα
αυξανόμενη επιτυχία.

Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αναφορές και για την εφαρμογή μεσοθεραπείας δηλ.
την έγχυση λιποδιαλυτικών ουσιών με σειρά ενέσεων για την εξαφάνιση του ανεπιθύμητου
λίπους. Η αποτελεσματικότητα αυτής της τελευταίας μεθόδου δεν έχει τεκμηριωθεί
απολύτως βιβλιογραφικά. Τέλος, μια άλλη τεχνική για την ανάπλαση /ανανέωση του
προσώπου είναι η αύξηση του όγκου του με έκχυση λίπους που λαμβάνεται από δότρια
περιοχή του σώματος του ασθενούς.

Περίληψη: Η θεραπεία της λιποδυστροφίας του προσώπου και του τραχήλου περιλαμβάνει
τη αφαίρεση του ανεπιθύμητου λίπους και τη μεταφορά του σε άλλες περιοχές ώστε να
επιτευχθεί άριστο αισθητικό αποτέλεσμα. Τα τελευταία χρόνια η τεχνική της
λιποπλαστικής για την αποκατάσταση του όγκου και του περιγράμματος του προσώπου
έγινε όλο και πιο δημοφιλής στη πλαστική χειρουργική του προσώπου.
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