
Стр.1 

Научен университет „Г. д’Анунцио” 

Специализирана катедра по физикална медицина и рехабилитация 

Научен университет „Г.д’Анунци” Киети – Пескара 

Р. Саджини (Saggini R.), Г.Бараси (Barassi G.), Р.Г.Беломо (Bellomo R.G.), Dodaj I; 

ЛЕЧЕНИЕ 

На ЛОКАЛИЗИРАНИТЕ ЛИПОДИСТРОФИИ 

 

Стр.2 

ЛОКАЛИЗИРАНИ ЛИПОДИСТРОФИИ 

Последица от биохимичните, метаболитните и енергетичните изменения, които водят 

началото си от междуклетъчната матрица и съединителните структури. 

ПАТОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ: 

 Локализирано затлъстяване в неговата чиста форма; 

 Е.Ф.С.П. (ЕДЕМАТОЗНА-ФИБРОСКЛЕРОТИЧНА ПАНИКУЛОПАТИЯ) от застой и 

хронична венозна недостатъчност на долните крайници в нейната чиста форма; 

 Смесени форми на примитивно локализирано затлъстяване и вторична Е.Ф.С.П. 

Allegra C., Pollari G., Antonini V., Curri S.B., Едематозна-фибросклеротична 

паникулопатия, Minerva mesoterapica том 1 

Стр.3 

ПРЕДРАЗПОЛАГАЩИ ФАКТОРИ 

 Западна раса: липодистрофиите са видими характеристики на западните жени; 

 Наследственост: генетична предразположеност и чувствителност към 

разстройства на кръвообращението, силно изразяващи се в разпределението на 

телесната мазнина; 

 Хормонално действие: Ниски нива на тестостерон, асоцииран с повишени нива на 

кортизол, спомагат за коремното затлъстяване; високи нива на естрогени се 

асоциират с повишаване на гънките на трицепса, на бедрата и на задните части; 



 Пол: засегнатите зони от локализирано затлъстяване са различни между жените и 

мъжете. 

  

 

Стр.4 

ЕДЕМАТОЗНА-ФИБРОСКЛЕРОТИЧНА ПАНИКУЛОПАТИЯ: ВТОРОСТЕПЕННИ 

ФАКТОРИ 

 Възраст: макар и все по-често срещана сред най-младите, най-много се проявява във 

възрастта над 40 години. 

 Бременност: увеличаването на естрогените предизвиква задържане на вода и 

забавяне на кръвообращението. 

 Менструален цикъл: повишени стойности на Pg и естрогени спомагат за 

задържането на вода; 

Стр.5 

ЕДЕМАТОЗНА-ФИБРОСКЛЕРОТИЧНА ПАНИКУЛОПАТИЯ: ПРИЧИНИ И 

НЕБЛАГОПРИЯТНИ ФАКТОРИ 

 Ортостатични дефекти и дефекти в опората на ходилата; 

 Продължително стоене в изправено положение; 

 Периферни вазодилататори, блокери на калциевите канали, есто-прогестини; 

 Дизендокринопатии; 

 Наднормено тегло; 

 Поведенчески грешки: пушене, неправилно хранене, заседнал начин на живот; 

 Запек и лоша чревна перисталтика; 

 Крака в близост до източници на топлина или свити крака; 

 Употреба на неподходящи обувки и облекло; 

Стр.6 

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ЦЕЛУЛИТА 



СТАДИЙ КЛИНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

0 (нула) Без изменения по повърхността на кожата 

I Кожата на засегнатата зона е гладка, когато лицето е в 

изправено или изпънато положение, измененията по 

повърхността на кожата могат да бъдат забелязани, 

използвайки която и да е манипулация (щипейки кожата 

или с мускулната контракция) 

II Портокаловият вид на кожата се вижда в изправено 

положение без да се използва която и да е манипулация 

(щипейки кожата или с мускулната контракция) 

III Описаните изменения в степен II са налице с нодули 

 

Стр.7 

ЛЕЧЕНИЕ 

Терапиите са насочени към намаляването на подкожната мазнина и към подсилването на 

фиброзната структура на съединителната тъкан: 

Загуба на тегло 

Мануален лимфен дренаж (MLD) 

Микровибрация с Endospheres 

Диатермия и Ултразвуци 

 

 Стр.8 

ЛЕЧЕНИЕ 

Физикално - рехабилитационното лечение трябва да бъде от глобален и интегриран вид, 

базирано на обединяването на няколко терапевтични начина, използвани синергично. 

ЦЕЛ 

 Намаляване на междуклетъчното лимфно натоварване 

 Намаляване обема на крайника 

 Стабилизиране и подобряване на получените резултати 

 

  



Стр.9 

ЦЕЛ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Оценка на резултата на иновативна терапевтично рехабилитационна програма, която 

интегрира целите на различни понастоящем използвани техники при лечението на 

локализираните липодистрофии с цел да се усъвършенства резултатът. 

Стр.10 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

НАСЕЛЕНИЕ 

 Пациенти 80, женски пол. 

 Възраст: минимум 20, максимум 60 години, средна възраст 43,3±10,2 

Локализирана липодистрофия II стадий на ниво трохантер, субтрохантер, над задните 

части и корема 

Стр.11 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Пациенти с липодистрофия 3 групи 

ГРУПА 1: 24 пациента 

LDM по системата на Водер, 10 процедури за 4 седмици, 3 процедури през ден в 1-та 

седмица, 2 процедури през ден през следващите; 

Компресивна микровибрация ENDOSPHERES, 10 процедури, 1 процедура през 1-та 

седмица, 3 процедури през ден следващите; 

Стр.12 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

ГРУПА 2: 31 пациента 

Ултразвукова диатермия с уред Multicell-1,,1 път седмично в продължение на седмици 

LDM по системата на Водер, 10 процедури за 5 седмици, 2 процедури на седмица; 

Компресивна микровибрация ENDOSPHERES, 10 процедури за 5 седмици, 2 процедури на 

седмица; 



Стр.13 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

ГРУПА 3: 25 пациента 

Ултразвукова диатермия с уред Multicell-1, 1 процедура на седмица в продължение на 4 

седмици 

За всички пациенти беше изготвена персонализирана схема на хранене 

Стр.14 

ОЦЕНКИ: Т0 (ПРЕ)      Т1 (КРАЙ) 

 Семейна, патологична и фармакологична анамнеза; 

 Традиционно обективно изследване, обективно изследване 

ЕДЕМАТОЗНА-ФИБРОСКЛЕРОТИЧНА ПАНИКУЛОПАТИЯ, дигитализирана 

биометрия; 

ТЕГЛО, ОБИКОЛКИ: 

 Обиколка на талия: 1 см под пъпа; 

 Обиколка на бедрата: под линията на задните части; 

 Висока обиколка на бедрото: голям трохантер; 

 Средна обиколка на бедрото: половината от разстояние между една линия 

достигаща слабините и големият трохантер и коляното; 

 Обиколка коляно: център на капачката; 

 Обиколка на глезена: перималоларни точки 

ЕХОГРАФИЯ 

 Корем: 4 см под пъпа; 

 Страничен участък на бедрото: 4 см под големия трохнтер; 

 Глезен: перималеоларен участък. 

Стр.15 

LDM по системата на ВОДЕР 



Ръчна техника, използвана за улесняване на потока на излишните течности. 

 

ЦЕЛ 

 Спомага физиологичният лимфен дренаж 

 Спомага за разтоварването на лимфните възли 

 Редуцира стагнацията на протеини и течности 

Стр.16 

ENDOSPHERES 

Компресивна микровибрация, която използва силата на въртящи се силиконови сфери; 

честотата на вибрациите се променя от 40 до 254 Hz. 

Стр.17 

ENDOSPHERES 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЦЕЛИ 

Вибрации 

Стимулиране на телца на Меркел 

Реактивиране на процеси, които спомагат за 

разпадане на адипоцитите 

Реактивиране на съдова дейност 

Активиране на ендорфините 

Спомагане за физиологичния лимфен дренаж 

Стимулиране на мускулните области 

Възстановяване на кожния, подкожния и 

мускулния тонус 

Намаляване на болката и на отока 

 

 

Стр.18 

УЛТРАЗВУКОВА ДИАТЕРМИЯ 

Все по-често използван физически феномен в естетическо – медицинската сфера за 

лечението на липодистрофията. 

Уред Multicell-1, честота 34 Hz; 

С помощта на накрайник, ултразвуците се предават към затлъстялата тъкан чрез въртелив 

масаж, извършван със специален гел.  



Стр.19 

НЕТЕРМИЧНИ РЕЗУЛТАТИ 

КАВИТАЦИЯ 

 Настъпва, когато високо интензивни и нискочестотни ултразвуци 

преминават през определена течност и произвеждат малки мехури (или кухини), 

чиито размери могат да се колебаят ритмично (стабилна кавитация) или да 

нарастват и да се разрушават бързо (нестабилна кавитация); 

 Мехурите се спукват в мазната маса, като я превръщат в течност и 

спомагат за на изливането навън на самите мазнини, без да увреждат клетъчните 

мембрани. 

 

 

Стр.20 

РЕЗУЛТАТИ ТЕГЛО ГРУПИ ЛИПОДИСТРОФИЯ 

В ГРУПА 1 е редуциран с 2,8%, в ГРУПА 2 с 4,2%, в ГРУПА 3 с 2,8% 

Стр.21 

РЕЗУЛТАТИ ОБИКОЛКИ ГРУПИ ЛИПОДИСТРОФИЯ 

ОБИКОЛКА ТАЛИЯ (см)  ОБИКОЛКА БЕДРА (см) 

Група 1     Група 1  

Група 2     Група 2 

Група 3     Група 3 

Намаляване с:    Намаляване с: 

Стр.22 

РЕЗУЛТАТИ ОБИКОЛКИ ГРУПИ ЛИПОДИСТРОФИЯ 

ОБИКОЛКА ВИСОКО БЕДРО (см)  ОБИКОЛКА КОЛЯНО (см) 

Намаляване с:    Намаляване с: 

Стр.23 



ПРЕ 2 ГРУПА    След 5 седмици LDM, endosphere и 

    4 процедури УЛТРАЗВУКОВА ДИАТЕРМИЯ 

Жена, 26 години 

Жена, 45 години  

Стр.24 

ПРЕ 2 ГРУПА    След 4 седмици LDM, endosphere и 

    4 процедури УЛТРАЗВУКОВА ДИАТЕРМИЯ 

Жена, 50 години 

Стр. 25 

РЕЗУЛТАТИ ЕХОГРАФИЯ 

ДЕБЕЛИНА ЗОНА – КОЖА КОРЕМ (см)  ДЕБЕЛИНА ЗОНА КОЖА-БЕДРО (см) 

Намаляване с:       Намаляване с: 

24% в ГРУПА 1     23% надясно и 24,5% наляво в ГРУПА 1 

26% в ГРУПА 2     30% надясно и 28% наляво в ГРУПА 2 

17% в ГРУПА 3     25% както надясно, така и наляво в ГРУПА 3 

Стр.26 

С ДИГИТАЛИЗИРАНА БИОМЕТРИЯ ОЦЕНИХМЕ СЪОТНОШЕНИЕТО  МЕЖДУ 

ПОЗА И ЛОКАЛИЗИРАНО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ 

Базира се на отчитането на данни чрез чувствителна към промените на атмосферното 

налягане платформа и оптоелектронна система с програма (Milletrix Software) за 

изследването на натиска на ходилото в неподвижно положение (статично изследване), за 

анализа на стъпката с двойна или тройна опора за индивидуален анализ (динамично 

изследване), за оценката на колебанията на тялото (стабилометрично изследване) и за 

изследването на морфологията на тялото.  

Стр.27 

Статична ДИГИТАЛИЗИРАНА БИОМЕТРИЯ 

Група 2 



(ултразвукова диатермия + LDM и механично) 

СТАТИКА Натоварване 

 

Група 2 

(ултразвукова диатермия + LDM и механично) 

СТАТИКА Натоварване Седалищен ъгъл 

ПРЕРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОВАРИ МЕЖДУ ДЯСНА И ЛЯВА ПОЛОВИНА НА 

ТЯЛОТО 

СИМЕТРИЯ НА СЕДАЛИЩНИЯ ЪГЪЛ 

Стр.28 

ДИГИТАЛИЗИРАНА БИОМЕТРИЯ  

СТАТИЧЕН BAK 

Група 2 (ултразвукова диатермия + LDM и механична) 

 СТАТИЧЕН BAK 

От анализа за телесните стрелки се наблюдава редукция на лумбалната стрелка в 3-те 

групи липодистрофия, по по-специален начин в група 2 с 9%. 

Лумбалната стрелка е изчислена като разстоянието, изразено в милиметри на върха на 

лумбалната вдлъбнатина от задната линия (абсолютна вертикала преминаваща през 

тангентата към крайната задна точка на субекта). 

 

Стр.29 

ЛУМБАЛНА СТРЕЛКА  

Стр.30 

ПРЕДНА ФРОНТАЛНА ОРТОСТАЗА 

Симетрия рамене 

Тазова симетрия 

Стр.31 



ЗАДНА ФРОНТАЛНА ОРТОСТАЗА 

Скапуларна симетрия 

Симетрия горни задни илиачни кости ляво 

Стр.32 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 В рамките на това изследване, по време на субективната оценка и в 

рамките на клинично-инструменталната оценка, се забелязва съществено 

подобряване на проблемите свързани с липодистрофията както от естетическа 

гледна точка, така и от функционална. 

Стр.33 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 По специален начин отбелязахме глобалната ефикасност на леченията с 

LDM и Endospheres, асоциирано към Ултразвукова диатермия в хармоничната 

редукция на обиколките и в подкожната дебелина в локализираната 

липодистрофия. 

 Освен това се наблюдава редукция на лумбалната лордоза, асоциирана с 

редукцията на обиколката на корема. 

 Нашето тяло може да открие предимство от промяната на структурата и 

разпределението на теглото с подобряването на Комфорта, Равновесието и 

Енергийното спестяване. 

Стр.34 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Резултатите от иновативната рехабилитационна терапевтична програма показват, че постигнатият 

успех и оптимизирането на резултатите, трябва да предвиждат синергичната интеграция на 

понастоящем използваните техники и признаването, освен на естетическата щета, най-вече и на 

функционалната щета и изменението на хомеостазата, основи на терапевтичната интервенция. 

 

Стр.35 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


