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În articolele din numerele anterioare s-au 
descris modificările care apar în cadrul procesului de 
îmbătrânire a pielii şi a diferitelor zone anatomice, în 
special cele de la nivelul feţei. Reamintim foarte pe scurt 
că modificarile în cadrul procesului de îmbătrânire a 
feţei sunt în esenţă generate de următoarele: expunerea 
la UVA/UVB (atât de soare dar şi saloane de bronzat), 
pierderea ţesutului subcutanat grăsos, modificările 
produse de către musculatura intrinsecă a feţei, căderea 
ţesuturilor feţei datorită gravitaţiei şi apariţia laxităţii 
tegumentare, dar şi modificări ale scheletului osos care 
apar după o anumită vârstă. Cu înaintarea în vârstă, 
colagenul din piele se sintetizează în cantităţi mai mici 
odată cu scăderea puterii de regenerare a pielii. Ca 
urmare a modificărilor colagenului şi fibrelor elastice, 
caracteristicile pielii tinere se pierd şi apar modificări 
de textură şi volum la nivelul zonelor îmbătrânite 
(pielea scade în grosime – atrofie dermică şi a ţesutului 
subcutanat). 

Fillerii (to fill = a umple) sunt un grup de 
substanţe care pot reface pierderea/modificarea  de 
volum  de la nivelul unor zone anatomice (faţă sau 
corp), modificări care apar în procesul de îmbătrânire. 
Majoritatea fillerilor (în funcţie de compoziţie) au şi un 
efect de întinerire a pielii prin stimularea sintezei de 
colagen datorită ingredientelor care le conţin. Aceste 
substanţe pot proveni din corpul propriu (ex. grăsimea, 
fascie, cartilaj, colagen sau fibroblasti de cultură) 
şi sunt denumiţi filleri autologi, sau sunt fabricaţi 
de diferite companii (peste 30 de companii oferă 
aproximativ 70 de produse) care includ o multitudine 
de substanţe (colagen, silicon, poliacrilamid gel 

-PAAG, polimethilmethacrilate – PMMA, acid Poli, 
hidroxiapatita de calciu, polivinil alcool PVA, hidroxietil 
metacrilat -HEMA, etc). Fillerii în funcţie de durata 
efectului produs pot fi temporari, semipermanenţi şi 
permanenţi. Dacă ar fi să definim un filler ideal acesta 
ar trebui să fie: non-toxic, biocompatibil, reversibil, 
uşor de utilizat, să nu dea complicaţii, să producă 
modificări naturale, să nu se simtă la palpare (să aibă 
aceaşi consistenţă cu ţesuturile în care se injectează) 
şi să poată fi injectat la diferite niveluri de profunzime 
– pre-periostal, intramuscular, ţesut subcutanat sau 
derm. Aproape toate aceste condiţii le indeplineste 
acidul hialuronic, de aceea poate la ora actuală este 
cea mai utilizată substanţă ca filler. În această serie de 
articole despre filleri ne-am propus să scriem despre 
produsele existente pe piaţă, cu proprietăţiile lor, cu 
riscurile şi complicaţiile utilizării lor, despre rezultatele 
şi durata efectului pe care il produc, astfel încât pacienţii 
să aleagă în cunoştinţă de cauză un astfel de tratament, 
iar pentru medicii  care utilizează aceste tratamente să 
constituie informaţie utilă.

Acidul hialuronic este prezent în mod normal în 
pielea noastră. Este un polizaharid care în forma nativă 
are un timp de viaţă de 12-24h şi este metabolizat în 
compuşi simpli cum ar fi CO2  şi H2O. În practică, acest 
acid hialuronic este prelucrat chimic (cross-linking 
şi combinarea cu diferite molecule), ca urmare este 
mult mai stabil, având un aspect de gel transparent. 
În prezent, majoritatea produselor de acid hialuronic 
utilizează acid hialuronic (AH) produs de o bacterie 
Streptococcus equi prin tehnologii speciale de origine 
non-animală (NASHA= non-animal stabilized 
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hyaluronic acid). Proprietăţile produselor injectabile 
cu acid hialuronic depind de: dimensiunea particulei, 
vâscozitatea, concentraţia de AH, dacă este stabilizat 
(cross-linked) sau nu. Toţi aceşti parametri sunt 
combinaţi de companiile producătoare în diferite moduri 
rezultând produse cu diferite caracteristici în termeni 
de durată a efectului, modificări produse la injectare, 
dar şi de indicaţie a profunzimii de injectare. Având 
toate aceste proprietăţi enunţate, AH este considerat 
un filler ideal, neexistând alergii la injectările acestor 
produse şi nu necesită o testare prealabilă. Există o serie 
de companii pe piaţa românească care distribuie filleri 
pe bază de acid hialuronic cum ar fi: Teosyal (Teoxane), 
Juvederm (Allergan), Restylane (Q-Med AB), Varioderm 
(Adoderm) , Esthelis (Anteis), Puragen (Mentor), 
existând și alte produse înafara celor enumerate.   

Ce se poate trata / corecta cu filleri / acidul 
hialuronic ? 

Prin injectări cu AH se pot corecta: ridurile 
profunde frontale şi glabelare (intersprâncenoase), 
ridurile profunde “laba gâştii” situate periocular, 
cearcănele formate prin pierderi de volum, şanţurile 
nazo-labiale, ridurile peribucale – mai ales cele de 
pe buza superioară, ridurile “marionetă” situate la 
comisurile gurii, refacerea liniei mandibulare, refacerea 
volumului obrajilor, măriri de buze (contur şi volum) 
sau rejuvenarea buzelor şi chiar refaceri ale volumului 
întregii feţe (lifting volumetric) (Fig 1).  Există şi alte 
regiuni ale corpului unde se pot utiliza filleri, prin care 
se pot corecta de la simple riduri (de exemplu decolteu) 
până la corectarea anumitor diformităţi sau asimetrii 

Fig. 1
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corporale, iar mai nou, se pot realiza augumentări 
mamare cu acid hialuronic (filleri). De asemenea, fillerii 
sunt utili şi în unele stări patologice/boli, cum ar fi 
hemiatrofia facială progresivă (Boala Romberg - în care 
o hemifaţă pierde volum ca urmare a atrofiei de părţi 
moi), asimetrii de diferite etiologii sau în tratamentul 
cicatricilor atrofice (subdenivelate), în această ultimă 
categorie intrând şi cicatricile postacnee. 

Trebuie spus de la bun început că aceste tratamente 
produc modificări temporare – de la 4-5 luni până la un 
an, acest lucru depinzând de produsul care se injectează, 
cantitatea injectată, precum şi regiunea anatomică 
tratată. Ridurile frontale, glabelare (intersprâncenoase) 
și perioculare sunt riduri dinamice (produse prin 
contracţii repetate ale muşchilor din această regiune), 
tratamentul de elecţie a acestora fiind injectarea toxinei 
botulinice (Botox) care reduce contractilitate acestora. 

Însă când sunt mult prea profunde şi tegumentul 
din acea zonă prezintă atrofie dermică (subţierea pielii) 
acesta trebuie asociat cu un produs injectabil (intrarid) 
cum ar fi acidul hialuronic sau alţi filleri. În aceste zone, 
injectarea numai a acidului hialuronic fără a-l asocia 
cu toxina botulinică are drept consecinţă o menţinere 
de mai scurtă durată a rezultatului datorită faptului că 
motilitatea acestei regiuni este păstrată şi contracţiile 
repetate ale muşchilor refac ridurile respective chiar 
în condiţiile în care s-a injectat acid hialuronic în ele. 
Tratamentul combinat se aplică în special bărbaţilor care 
au riduri profunde la nivelul acestor regiuni, datorită 
musculaturii mult mai bine dezvoltate, dar şi femeilor 
care deja au formate riduri profunde (Fig 2 A,B). Aceste 
tratamente se efectuează fără anestezie sau în anestezii 
topice, adică prin aplicarea unui unguent anestezic cu 
cel puţin 30 de minute înainte de procedură. 

Fig. 2A. Înainte şi după tratament combinat botox / acid hialuronic regiunea frontală
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Utilizarea acidului hialuronic în regiunea perioculară 
pentru a corecta ridurile de la marginea externă a 
ochilor denumite şi “laba gâştii” este mai puţin  căutată 
comparativ cu celelalte regiuni, iar dacă se utilizează, se 
combină cu tratamentul cu toxină botulinică fiind vorba 
de riduri dinamice. 

În această regiune, pielea este foarte subţire, cu 
ţesut subcutanat slab reprezentat, de aceea injectările 

trebuie efectuate cu precizie cu un produs mai puţin 
vâscos pentru a nu produce deformări ale regiunii. În 
plus, zona fiind foarte bine vascularizată, pot apare 
mult mai frecvent echimoze postinjectare faţă de 
celelalte regiuni. În această regiune, corectarea ridurilor 
se poate face cu succes şi prin alte metode cum ar fi 
radiofrecvenţa sau prin tehnologiile laser. 

Poate una din cele mai cerute proceduri cerute 

Fig. 2B. Înainte şi după tratament combinat botox / acid hialuronic regiunea frontală
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în cabinetele de medicină estetică este corectarea şanţurilor nazo-labiale sau 
ridurile zâmbetului. Acestea se întind de pe părţile laterale ale nasului, lateral 
de aripioarele nazale, până în porţiunile laterale ale buzelor. Aceste riduri se 
accentuează odată cu căderea gravitaţională a ţesuturilor moi ale feţei şi atrofia 
dermului, acestea fiind în fazele mai avansate adevărate şanţuri foarte vizibile. 
Cantitatea de acid hialuronic necesară pentru injectare se stabileşte în cadrul 
consultaţiei dinaintea tratamentului. Trebuie spus că pentru un grad mare de 
satisfacţie a pacientului aceste şanţuri trebuie atenuate destul de bine, pentru acest 
lucru uneori fiind nevoie de cantităţi mari de acid hialuronic (minim 1 ml/ parte) 
(Fig 3). 

Rejuvenarea şanţurilor nazo-labiale se poate face simultan cu rejuvenarea 
buzelor sau a ridurilor “marionetă” (de la colţurile gurii) efectul de întinerire a feţei 

Fig. 3 Înainte şi după tratamentul şanţurilor nazolabiale 

Fig. 4 Înainte şi după tratament şanţuri nazolabiale şi 
rejuvenarea buzelor

fiind mult mai evident (Fig. 4). Aceste manopere se pot efectua în anestezie topică 
(unguent anestezic) sau, mai indicat, în anestezii regionale (bloc infraorbital sau 
mentonier) asemănătoare cu cele efectuate de către medicii stomatologi, acestea 
asigurând confortul pacientului pe toată durata injectării. Vom reveni în numărul 
viitor cu tratamentul ridurilor “marionetă”, a refacerii liniei mandibulare precum şi 
a refacerii volumetrice a feţei per ansamblu, dar şi cu informaţii legate de consultul 
de dinaintea tratamentului cu filleri, complicaţiile care pot apărea precum şi sfaturi 
utile pentru pacienţii în căutare de tratamente cu acid hialuronic. 


