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П
ромените, свързани със ста-

реенето, се наблюдават във 

всички тъканни слоеве меж-

ду кожата и костната структура, 

като коя структура до каква степен 

точно допринася за цялостните про-

мени, все още не е напълно изяснено. 

От голямо значение са промените в 

костните тъкани като следствие 

от прогресиращата с годините 

костна резорбция[1]. 

Стареенето е резултат от взаимо-

действие на промени, настъпващи 

както в лицевата скелетна струк-

тура, така и в лигаменти, мускули, 

мастна тъкан и кожа. Тези промени 

настъпват при всяка от тези струк-

тури с различно темпо, започват в 

различна възраст и се различават 

при различните етнически групи[2,3]. 

Анатомия на 
стареещото лице
Лицето е структурирано в пет раз-

лични слоя от шията до скалпа[3,4]. 

Кожата е най-повърхностният слой 

(1), който има различни характе-

ристики в отделните зони като 

пигментация, плътност и адхезия с 

подкожната мастна тъкан. Съеди-

нителната подкожна тъкан (2) е раз-

делена в отделни компартименти 

(депа) от фиброзни септи, в които 

преминават различни кръвоносни съ-

дове и нервни окончания, произлиза-

щи от дълбоките слоеве. Септите 

също така осигуряват адхезията на 

кожата към подлежащите мускулни 

слоеве. Съвременни проучвания по-

казват, че тя има съвсем различни 

морфологични особености в срав-

нение с дълбоките мастни депа[5]. 

Подкожната (повърхностна) маст-

на тъкан е разделена от дълбоките 

мастни слоеве чрез т.нар. повърх-

ностна мускуло-апоневротична сис-

тема (Superficial Musculoaponeurotic 

System, SMAS – 3), която често 

бива описана като организирана фи-

брозна структура или мрежа, съста-

вена от m. Platysma, паротидната 

фасция и фибромускуларния слой, 

покриващ максиларната област[3,4,6]. 

Тази система свързва лицевите 

мускули с дермата, нейната цел е 

да проведе, разпространи и увеличи 

функцията и активността на лице-

вата мускулатура[4]. Анатомично 

SMAS се намира от arcus zygomaticus 

до платизмата[4]. 

Хлабава съединителна тъкан (Loose 

Areolar Layer – 4), съдържаща дълбока-

та мастна тъкан и нейните компар-

тименти[3]. Дълбокият слой мастна 

тъкан е изграден от адипоцити, 
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различни по размер от тези в повърх-

ностния мастен слой[3]. Той също е 

разделен на компартименти, между 

които са разположени артериални-

те, венозните и нервни съдове[7]. 

Най-дълбокият мекотъканен слой 

на лицето е дълбоката фасция 

(Periosteum – 5)[4]. 

В латералната, средна част на лице-

то, петият слой е формиран от па-

ротидо-масетерната фасция. Тази 

фасция покрива паротидната жлеза 

и включва букалните разклонения на 

лицевия нерв. Тя продължава към сле-

поочието, през зигоматичната кост 

и бива наречена lamina superficialis на 

дълбоката темпорална фасция[8]. 

Процесите  
на стареене  
при едно лице
Процесът на стареене има мулти-

факторна и комплексна етиология. 

Стареенето се случва с различна 

скорост при различните анатомич-

ни структури.

В съвременната литература съ-

ществуват две основни теории, 

свързани с процесите на стареене 

– гравитационната и тази чрез загу-

ба на обем[4]. При гравитационната 

теория на процесите на стареене в 

средната част на лицето се счита, 

че вертикалната птоза на меките 

тъкани, след отслабване и загуба 

на лигаментните структури, допри-

нася за образуването на дълбоките 

гънки при стареещото лице. Проме-

нящата се морфология в средната 

част на лицето се дължи не само на 

гравитационното смъкване на меки-

те тъкани, но и на определена загу-

ба на обем и атрофия на някои маст-

ни депа и хипертрофия на други. 

Промени в 
костните 
структури
Формата на едно лице продължава 

да се видоизменя през целия живот. 

Наблюдават се зони на костна ре-

зорбция като при горния медиален и 

долния латерален ръб на очната ор-

бита, максилата, apertura piriformis и 

мандибулата, както и такива с уве-

личаване на костната структура 

като челото. Лицевият скелет про-

явява тенденция да се уголемява и 

разширява с възрастта[9]. Костните 

структури губят от минералната 

си плътност, което корелира с мор-

фологичните промени и цялостното 

намаляване на обема с напредване на 

възрастта. Очната орбита не се про-

меня равномерно със стареенето. 

Скоростта на костна резорбция 

е различна при отделните кости 

– максилата е по-засегната от въз-

растовите промени, сравнена със 

зигоматичната кост например. 

При максилата се наблюдава ретру-

зия със стареенето. Максиларният 

ъгъл намалява с десет градуса раз-

лика между млади и по-възрастни ин-

дивиди от 64° на 53°[4]. 

Очната орбита се разширява и увели-

чава своите размери с възрастта и 

при двата пола. Тя не се променя рав-

номерно – горният медиален и долни-

ят латерален ръб имат най-голяма 

склонност към костна резорбция[4]. 

При мандибулата се наблюдава смаля-

ване както хоризонтално, така и вер-

тикално, а мандибуларният ъгъл се 

увеличава. Пириформената аперту-

ра, подобно на очната орбита, също 

се разширява, а загубата на костна 

плътност при нея води до задълбоча-

ване на назолабиалната гънка.
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Промени в 
мастните 
структури
Мастната тъкан в областта на ли-

цето е разделена на повърхностни и 

дълбоки компартименти. Те са описа-

ни за първи път от Rohrich и Pessa[1] 

през 2007 г. и по-късно потвърдени 

радиографски от Gierloff 2012[4,10]. 

При загубата на обем на нормални-

те анатомични мастни компарти-

менти лицето започва да изглежда 

по-отпуснато, с ясно изразена птоза 

и по-дълбоки кожни гънки. При дъл-

боката мастна тъкан се наблюда-

ва атрофия, а при повърхностната 

подкожна тъкан в някои определени 

области – селективна хипертрофия. 

Мастните депа се преразпределят в 

кранио-каудална посока и това допри-

нася за птозата на меките тъкани. 

Стареенето води до вертикално из-

местване и мигриране в каудална по-

сока на повърхностния назолабиален, 

средния медиален мастен компар-

тимент (middle cheek compartment). 

При други, като латералния медиа-

лен (lateral cheek compartment, medial 

cheek compartment) и повърхностни-

те темпорални компартименти, се 

наблюдава хипертрофия и нараства-

не на обема.

Промени в 
мускулните 
структури
Счита се, че скелетната мускулату-

ра като цяло може да атрофира до 

50% с възрастта[4]. 

M. Orbiculars oculi не се променя хис-

тологично, без загуба на мускулни 

влакна при стареене[4]. 

Леваторите на горната устна (zygo-

maticus major и levator labii supe ri oris)

също оставят непроменени в проце-

са на стареене, но m. orbicularis oris 

атрофира, намалявайки своя обем[4]. 

Лицевите мускули като цяло се уве-

личават на дължина, мускулният 

тонус се засилва и имат по-къса ам-

плитуда на движение. Мускулният 

тонус при покой е близо до този при 

максимална контракция[11]. 

Стареене на 
кожата
Стареенето на кожата е резултат 

от комплексни външни и вътрешни 

фактори. Тютюнопушене и фото-

увреждане чрез УВ радиация води до 

повишена продукция на интрацелу-

ларни, реактивни междинни продук-

ти, водещи до оксидативен стрес 

на клетката. Те причиняват мно-

жество промени в структурата на 

кожата като изтъняване на епидер-

миса, соларна еластоза и дезоргани-

зация на дермалния колаген, водещи 

до характерните за стареещата 

кожа външни прояви.

Вътрешното стареене води до ре-

дица характерни хистологични про-

мени в епидермиса и дермата. Те се 

изразяват като изглаждане на дер-

мо-епидермалната граница, загуба 

на дермални папили, намален брой 

клетки на Лангерханс и меланоцити 

в епидермиса. Също така редуциран 

брой фибробласти, загуба на елас-

тин и мастоцити. В процеса на ста-

реене се губят и колаген тип I и III, 

както и обменът (turn over) на кожа-

та се забавя значително. Функцията 

на меланоцитите също се редуцира 

и те продуцират по-малко количе-

ство меланин в стареещата кожа[12]. 

Външното стареене, причинено 

най-вече от УВ експозиция и соларна 

дегенерация, се проявява с еластоза. 

Наблюдават се дилатирани капиляри 

и задебелена базална мембрана. Дру-

ги характерни белези на стареещата 

кожа са появата на дисхромии, Lentigo 

solaris, локални хиперпигментации, 

телеангиектазии, еритем, както и 

дилатирани пори. Всички тези проме-

ни са най-ясно изразени в областта на 

фотоекспонираните участъци.

Познаването на характерните про-

мени, обхващащи всички тъкани и 

слоеве на лицето и взаимодействи-

ето на всички тези структури е 

съществено при възстановяването 

на лицевите обеми. То допринася за 

избирането на подходящата есте-

тична процедура, която да бъде при-

ложена възможно най-безопасно, без 

странични ефекти и с максимално 

естествен резултат. n
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