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УВОД 

 

Хлоазма, наричана още мелазма или маска на бременността може да засегне до 70% от 

бременните с по- тъмен фототип III- V(1). Тази честота спада до 5% при жените с бял цвят 

на кожата, живеещи в страни с по-слаб интензитет на слънчевата радиация.(2) 

Терминът произлиза от гр. melas (черен) и е предпочитан в съвременната литература. С 

термина хлоазма (chloasma; “mask of pregnancy” – “маска на бременността”), произхождащ 

от гр. chloazein. (зеленикав), се обозначава наличието на мелазмата по време на 

бременността.(3) 

Мелазмата е козметичен проблем и създава сериозен дискомфорт при пациента. Според 

типа, локализацията и интензивността може сериозно да наруши качеството на живот и да 

повлияе емоционалното състояние. Има много известни методи за повлияването на 

хиперпигментации в козметологичната и дерматологична практика.  

Наред с това, сериозността и честотата карат учените да не спират да търсят нови и нови 

решения за разрешаването на този проблем. 
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АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧНИ ОСОБЕНОСТИ 

 

Епидермисът се състои от кератиноцити (<90%), меланоцити, Лангерхансови, Меркелови 

клетки и немиелинизирани аксони. Кератиноцитите се различават от дендритните клетки 

по наличието на междуклетъчни мостчета и обилна цитоплазма. При дифернцирането им 

към корнеоцити се оформят пет клетъчни слоя (фиг. 1). 

Меланоцитите са дендритни клетки, произлизащи от невралния гребен, които по време на 

ембрионалното развитие мигрират в епидермиса. Произвеждат меланин чрез ензима 

тирозиназа, който се складира в меланозомите (сферични органели с 4 стадия на съзряване). 

Зрелите меланозоми се транспортират чрез дендритите на меланоцитите. Меланоцитите са 

разположени равномерно между базалните клетки. Етническите различия се дължат на 

разлика в активността и разпределението на меланозомите, не в броя на меланоцитите. 

 

Фиг. 1. Структура на кожата. 

Меланогенеза 

Цветът на кожата, съответно пигментацията се определят от количеството и 

разпределението на различни пигменти в нея. Ендогенният пигмент меланин се синтезира 

от меланоцитите в епидермиса. Това е най-важният пигмент, който определя разликата в 

цвета на кожата при отделните индивиди. Меланогенезата е сложен биохимичен процес, 
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при който при съответни рН и температура безцветната аминокиселина тирозин под 

влияние на ензима тирозиназа се превръща в неразтворим цветен полимер- меланин .Този 

процес се осъществява в меланозомите на меланоцитите. В кожата и космите съществуват 

два вида меланин: 

 еумеланин ( с черен цвят) и  

 феомеланин (с жълто-оранжев цвят).  

Еумеланина е неазтворим във всички разтворители, докато феомеланина е богат на сяра (8-

10%) и се разтваря в основи. И двата типа меланин произхождат от ензимното окисление 

на тирозина до дихидрокси-фенилаланин (DOPA). Двете реакции се катализират от ензима 

тирозиназа, която съдържа в активния си център медни йони и катализира, както 

хидроксилирането на тирозина до DOPA, така и неговото превръщане в DOPA хинон. 

На клетъчно ниво меланогенезата в кожата преминава през четири етапа (фиг. 2): 

1. Образуване и доставяне в апарата на Голджи на меланоците на ензима тирозиназа и 

други ензими, участващи в меланиновия синтез 

2. Образуване на протеиновия матрикс на меланозомите в меланоцитите 

3. Синтезиране и отлагане на меланин в меланозомите 

4. Прехвърляне на меланозомите от меланоцитите в околните кератиноцити. 

Транспортът на меланозомите се извършва по два начина: 

 Чрез цитокриния - в епидермиса меланоцитите чрез дендритите “инжектират” 

меланозомите в перинуклеарното пространство на кератиноцитите. 

 Чрез цитофагоцитоза - в космения матрикс кератиноцитите издават псевдоподи, 

които обхващат върховете на дендритите, притискат ги и ги откъсват. 

Меланогенезата се регулира от различни фактори. Генетичният контрол на пигментцията 

се осъществява от гени, определящи цвета на кожата, косата и ирисите, морфологията на 

меланоцитите и меланозомите, активността на тирозиназата и транспорта на меланина.  
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Фиг. 2. Меланогенеза. 

Регулация на меланогенезата 

Един от гените определящи цвета на кожата е локализиран в 15 хромозома, тирозиназата 

се регулира от гени в 11 хромозома, а тирозиназо-свързаният протеин 1 - в 9 хромозома. 

Меланогенезата се активира от полипептидните хормони на средния дял на хипофизата - 

алфа и бета MSH, от половите стероиди- естроген и прогестерон. Хормоните на надбъбрека 

действат индиректно, инхибирайки секрецията на MSH и АСТН.  Инхибиращо действие 

има и епифизарният хормон - мелатонин.   

Екзогенни фактори за стимулиране на пигментацията са най-вече ултравиолетовите лъчи. 

UVA лъчите предизвикват директна пигментация след 10-20 минути. Директната 

пигментация се дължи на преразпределение на синтезираните меланозоми в 

кератиноцитите. UVB лъчите предизвикват късна пигментация, която се предхожда от 

еритемна реакция и настъпва между втори и 19 ден – увеличава се броя на меланоцитите, 

зсилва се тирозиназната активност и образуването и транспорта на меланозомите. 

Химичните инхибитори на меланогенезата са фенолните, катехолови и хидрохинови 

производни, както и съединения, съдържащи сулфхидрилни групи. Част от тях са 

етиологични фактори на професионалната левкодерма, а други се използват при терапии на 

хиперхромии. 
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Биологична роля на меланогенезата 

Биологичната роля на меланините е основно свързана със защита на клетъчното ядро от 

въздействието на ултравиолетовите лъчи, които предизвикват изгаряне, стареене на кожата, 

ракови образувания, както и хиперпигментации. 

Меланинът абсорбира светлината с голям диапазон на дължината на вълната(200-2400 nm), 

като спектъра му е равномерен и осигурява оптимална защита, както в ултравиолетовия, 

така и във видимия и инфрачервения спектър на светлината.  

Меланините предпазват от увреждащото действие на образуваните при облъчването 

свободни радикали. Тяхната детоксикационна функция се свързва със способността им да 

привличат и натрупват всички видове метални йони, някои ароматни и липоразтворими 

съединения.  

Меланинът регулира биосинтеза на витамин D3 в кожата (8). 
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ПРИЧИНИ ЗА ПОЯВА НА ХЛОАЗМА 

 

Пигментът меланин определя цвета на очите, косата и кожата. Меланоцитите са дендритни 

клетки разположени в базалния слой на епидермиса и отговарят за производството на 

меланин. Определени екзогенни и ендогенни фактори могат да повлияят производството на 

меланин в кожата. Свръхпроизводството води до хиперпигментация, в резултат от която се 

появяват тъмни петна и неравномерен цвят на кожата. Точната причина за появата на това 

състояние остава неизяснена поради множеството фактори които играят етиологична роля 

при появата: 

1. Като основен фактор се счита излагането на ултравиолетово облъчване. 

Причина за това е локализацията на хиперпигментните лезии по фото 

експонираните зони. 

2. Друг етиологичен фактор е генетичната предразположеност, поради високия 

процент на поява при по-тъмен фототип и най-често при хора от югозападна 

Европа, Южна америка и Азия. 

3. Хормоналните фактори също се считат за основна предпоставка, тъй като 

състоянието се развива в края на първи триместър от бременността, когато имаме 

завишени нива на естроген, прогестерон и меланоцит стимулиращ хормон (МСХ). 

Повишени нива на меланоцит стимулиращ хормон представлява необичайно 

завишени нива на меланоцит стимулиращите хормони или още MSH или 

интермедини. Интермедините са пептидни хормони, продуцирани от междинния 

лоб на хипофизата. Участват в синтеза в освобождаването на меланин от 

меланоцитите в косата и кожата, стимулират апетита и половото влечение. 

Повишени нива на меланоцит стимулиращ хормон може да се дължи на 

бременност, синдром на Къшинг, акантозис нигриканс, увеличени естрогени, 

повишен синтез на адренокортикотропен хормон, първична болест на Адисон, 

синдром на Нелсон и др. Заболяването се свързва и със заболявания на 

ендокринната система, напр. при дисфункция на щитовидната или надбъбречната 

жлеза. 

http://www.eucerin.bg/skin-concerns/uneven-skin/hyperpigmentation
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4. Прием на фотосенсибилизиращи медикаменти, както и козметични продукти, 

които могат да предизвикат фотоалергични реакции. 

5. Прием на орални контрацептиви.(1-7). 

 

Мелазмата е често срещано състояние, както в нашата страна, така и в световен мащаб и 

дори, и без патологичните промени в здравословното състояние, които са описани по- горе, 

представлява сериозен проблем за пациентите от естетична гледна точка. Именно поради 

тази причина, следва да разгледаме най- популярните, както и най-иновативните методи за 

нейното повлияване в козметологията. 
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КЛИНИЧНА КАРТИНА НА ХЛОАЗМА 

Типичен клиничен вариант 

Обикновено пациентките съобщават за развитие на прогресираща хиперпигментация на 

лицето, свързана времево с бременност или употреба на орални контрацептиви и често 

предшествана от интензивно излагане на слънчева светлина. 

Измененията се локализират по изложените на слънце участъци на лицето (чело, 

темпорално, върху носа, бузите, горната устна и брадичката), шията и дорзалната част на 

предмишници.  

Представят се със симетрични светло- до сивокафяви петна (в зависимост от дълбочината 

на разположение на пигмента) с различни размери, които могат да конфлуират. Цветът 

обикновено е еднороден, но може да бъде и подчертано пъстър. 

Типове хлоазма  

1. Според локализацията:  

 Центрофациална (64-70%) – засяга челото, носа, централните части на бузите, 

горната устна, брадичката.  Това е най-характерната форма, съставена е от сиво-

кафяви, слабо отграничени плаки (3). Промените обичайно настъпват след трети 

лунарен месец и регресират в постпарталния период, но понякога могат да 

персистират или да се влошат след излагане на слънце. 

 Пеперудообразна (до 27%) – засяга нос и бузи (маларна форма).  

 Мандибуларна (до 9%) – засяга мандибуларната област.   

2. Според локализацията на пигмента:  

 Епидермална (70-80%) – увеличение на меланина в базалния и супрабазалните 

слоеве, увеличение на размера, броя и активността на епидермалните меланоцити. 

В лезиите има по-изразена соларна еластоза, отколкото в нормалната кожа.  

 Дермална (10-15%) – има увеличение на меланофагите (макрофаги, изпълнени с 

меланин) в повърхностната и дълбоката дерма.  

 Смесен тип (10-15%) – има пигмент в епидермиса и в дермата (2-7, 9). 
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Особености при диагнозата и диференциалната диагноза 

Диагнозата се основава се на клиничната картина. Хлоазма е състояние на пигментно 

нарушение, проявяващо се най-често при хора от по-тъмен фототип III-V (1,10). Има 

трудности при стандартаризация на това състояние.  

Диагностичния индекс MASI (Melasma Index and Severity Index) е въведен през 1994 год. от 

Кимберг-Грийн и е най-използвания метод за оценка на това състояние (11). Калкулацията 

е субективна и се оценяват 3 основни фактора: 

 зона на засягане (F): чело-30%, дясна буза (RMR) 30%, лява буза (LMR)) 30, 

брадичка 10%; 

 степен на засягане на зоната (A): изчислява се в степени от 0-6, степен 0 означава 

липса на засягане, при степен 1 засягането на зоната е под 10%, при степен 2 

степента на засягане е от 10 до 29%, степен 3 означава засягане 30-49%, при степен 

4 засягането е 50-69%, при степен 5 - 70-89%, при степен 6 зоната е засегната 90-

100%.  

 Цвят на пигментацията (P) и хомогенност (H) се изчисляват от 0-4, както следва 0-

липсва, 1-слабо, 2-средно, 3-изразено, 4-максимум.  

Максималната стойност на индекса е 48. 

 

Д-р Пандия предлага модификация на MASI, като изключва хомогенността при 

изчисленията и точките са от 0-24. Към днешна дата това са 2 метода които се използват 

като универсален метод за определяне на хлоазма и индивидуалното засягане. Методът е 

субективен и може резултатът да е различен в един и същи ден, при един и същи пациент.  

 

Формулата е следната (фиг. 3): 

0.3 A(F) [P(F) + H(F)] + 0.3 A(RMR) [P(RMR) + H(RMR)] + 0.3 A(LMR) [P(LMR) + H(LMR)] 

+ 0.1 A(M) [P (M) + H (M)]- MASI (13) 

0.3A(f)D(f)+0.3A(rm)D(rm)+0.3A(lm)D(lm)+0.1A(c)D(c)- mMasi (12) 
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Фиг. 3. Melasma Index and Severity Index 

Съществува и още една модификация (aMASI), при която се изполва автоматично 

изчисление чрез дигитален образ. Правят се три снимки на пациента, в профил и анфас. 

Маркира се кожата без лезии, за да се зададе норма и специална програма изчислява 

степента и площта на засягане (13).                                         

Промените в пигментацията могат да се обективизират посредством обективни 

инструментални методи, като изследване със светлина на Wood (отдиференцира 

епидермална от дермална хиперпигментация), спектрофотометрия (меланинов индекс), 

колорометрия (CIELAB цветна система), дву- или триспектърна цифрова фотография с 

анализ на изображението. 

Посредством съчетаване на клинична оценка и спектрофотографско измерване може да се 

определи т.нар. Melasma Area and Melanin Index (MAMI). Той се изчислява както MASI, 

като оценката на потъмняването и хомогенността се замества с инструментално измерения 

меланинов индекс в засегнатите участъци на кожата. 

Качество на живот 

Мелазмата често се придружава от емоционален дискомфорт. За оценка на промените в 

качеството на живот на пациентите се използват общият индекс Health-related quality of life 

(HRQoL), дерматологичният индекс Dermatology Life Quality index (DLQI) и специфичният 

индекс Melasma Quality of Life Scale (Melasqol). Последният е въведен от R. Balkrishnan 

(2003) и включва 10 показателя, свързани с трудова дейност, семейни взаимоотношения, 
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социален живот, сексуални връзки, желание за отмора, самочувствие, материален интерес 

и позитивни емоции, на които пациентите дават степенна оценка по скала от 1 (не се 

безпокоят) до 7 (обзети са от постоянно притеснение). Melasqol се изчислява от 7 до 70, като 

по-високите стойности показват по-голямо въздействие на заболяването върху качеството 

на живот. Melasqol корелира достоверно с другите индекси за оценка на качеството на 

живот (DLQI, SKINDEX-16), докато корелацията с MASI е по-слабо изразена. Това 

подсказва, че пациентите оценяват тежестта на своето заболяване преди всичко по 

отражението му върху техния живот, а не толкова по обективната му тежест.(9) 

Диференциална диагноза  

Включва други състояния, които причиняват лицева хиперпигментация като 

постинфламаторна хиперпигментация, лекарствено-индуцирана хиперпигментация, lichen 

planus actinicus, фотодерматози. 

Прогноза 

Мелазмата може да персистира няколко месеца след раждането или спирането на 

употребата на орални контрацептиви, или да продължи с години. Възможни са рецидиви, 

особено след излагане на слънце. Съществуват много терапевтични подходи, но лечението 

обикновено е трудно и продължително (2-7,9). 
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ТЕРАПЕВТИЧНИ МОДЕЛИ 

Локални терапевтични модели 

Локалните средства могат за повлияват синтезата на меланина, преноса на меланозоми към 

кератиноцитите или да засилват десквамацията на епидермиса, с което се засилва 

премахването на отложения меланин. Към локалните срества, които повлияват 

меланиновата синтеза се отнасят хидрохинон и производни, коджикова киселина, 

азелаинова киселина, арбутин, гентизинова киселина и антиоксиданти. Основен 

представител на локалните средства, които повлияват меланозомния трансфер е 

ниацинамид. Към групата на средствата за ексфолиация на кожата се отнасят алфа- и 

бетахидроксикиселините, които се изполват при химичен пилинг, както и ретин А 

киселината.  

Hydroquinone: хидрохинон (1,4-dihydroxybenzene, HQ) е бил златен стандарт за повлияване 

на хиперпрпигментации повече от 50 години и успешно се е борил с хиперпигментациите. 

Съединението може да се намери в пшеница, чай, плодове, бира и кафе, но детоксифициран 

в черния дроб в инертно съединение. Депигментиращият агент хидрохинон е фенолно 

съединение и главно упражнява своя ефект върху меланоцитите с активна тирозиназа, т.е е 

зависим от меланогенното инхибиране и изисква присъствието на активна тирозиназа, 

следователно не е полезен при промяна на цвета на меланина, който присъства от по-рано 

в дермата и епидермиса. Структурната прилика между хидрохинона и меланиновите 

прекурсори позволява взаимодействието с тирозиназа. Това взаимодействие води до 

инхибиране на тирозиназата от хидрохинона чрез свързване на хистидин или мед в 

активния център на ензима. Освен това индуцираното от хидрохинон производство на 

реактивни кислородни видове и хинони води до оксидативни щети на мембранни липиди и 

протеини. Хидрохинонът също така да инхибира пигментацията чрез изчерпване на 

глутатиона, модифициране на меланозомите или намаляване на ДНК и РНК синтеза. В 

резултат на това настъпва едновременно меланозомна деградация и деструкция на 

меланоцита. 

Традиционният хидрохинон съдържа и други съставки, които имат синергичен ефект. 
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Съществуват и форми с хидрохинон и кортикостероид за намаляване на възпалението, а 

съчетаването им с третиноин има като предимство намаляване на атрофията, причинена от 

стероида и по-бърз ефект тъй като под влияние на ретиноида се засилва на пигментацията 

клетъчния търновер. 

Поради рисковете от странични ефекти като екзогенна охроноза и постоянна 

депигментация след продължителна употреба, хидрохинон е забранен от Европейския 

комитет (24 Dir 2000/6 / ЕО) и е достъпен само чрез рецепта. 

Монобензилов етер на хидрохинона: химичният агент е с абревиатура MBEH и е етер на 

хидрохинона. Метаболизира в клетката и образува вид хинон, който взаимодейства с него 

и води до трайна депигментация, дори в области, които са отдалечени от мястото на 

приложение. MBEH може да унищожи меланоцитите и не трябва да се използва за лечение 

на пост-възпалителна хиперпигментация или мелазма. Терапия с MBEH е подходяща за 

лечение на пациенти с генерализирано витилиго с цел обезцветяване на здравата кожа.  

Монометилов етер на хидрохинона: меквинол (хидрохинон монометилов етер, 4-

хидроксианизол) е друго производно на хидрохинон. Добре известно е, че  образуването на 

хинони води до унищожаване на пигментните клетки. Комбинацията от меквинол с 0.01% 

третиноин е доказано, че инхибира производството на меланин. Тази комбинация е 

ефективна и безопасна при лечението на лентиго и свързаните със UV радиацията 

хиперпигментации. 

Арбутин и производни: арбутин (хидрохинон-О-β-D-глюкопиранозид) е производно на 

хидрохинон. Това е ботанически получено съединение, което се съдържа в червени 

боровинки, пшеница и круши. Използва се като ефективно лечение на хиперпигментации и 

показва по-малко токсичност към меланоцита в сравнение с хидрохинона. 

Арбутин инхибира меланогенезата чрез конкурентно и обратимо свързване на ензима 

тирозиназа, като освен това  потиска узряването на меланозомите. Научните проучвания 

показват, че по-високите концентрации на арбутин са по-ефикасни, отколкото по-ниските, 

но могат да причинят парадоксално хиперпигментация. 

Deoxyarbutin (DA) е синтетична форма на арбутин, синтезирана без хидроксилна група, 

която осигурява обещаващо лечение хиперпигментации. DА инхибиране обратимо 
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тирозиназната активност, но не унищожава меланоцитите. В проучванията на Хамит се 

съобщава, че DA е по-малко цитотоксичен в сравнение с хидрохинона.   

Производни на фенол: за лечение на хиперпигментации се използва фенолен тиоетер N-

ацетил цистиаминилфенол (NCAPR), който е структурно подобен на тирозина и действа 

специфично на меланин-синтезиращите клетки като алтернатива на тирозиназните 

субстрати. Ferguson и сътр. предполагат, че NCAPR може да претърпи окисляване с 

тирозиназата за образуване на реактивен хинон с депигментиращо действие.  В проучване 

върху ефикасността на NCAPR, осъществено от Jimbow при 12 пациента, авторът описва 

видими промени след 2 до 4 седмици при локално приложение. Авторът отдава 

депигментацията на намаляване на броя на функционалните меланоцити и броя на 

меланозомите прехвърлени на кератиноцитите. Заключението е, че NCAPR е 

депигментиращо средство, което е по-малко иритативно и по-стабилно от хидрохинона и 

със специфично действие над меланин синтезиращите клетки. 

Коджикова киселина: тази киселина е естествен хидрофилен гъбичен метаболит, получен 

от видове Acetobacter, Aspergillus и Penicillium. Коджиковата киселина се счита за 

ефективна при инактивиране на тирозиназата от хелатни медни атоми, както и потискане 

на полимеризацията на DOPA. Основните странични ефекти на коджиковата киселина са 

контактен дерматит и реактивен еритем.  

Азелаинова киселина: тона е естествена нетоксична дикарбоксилна киселина, която 

повлиява селективно меланогенезата на хиперактивните и абнормни меланоцити, но има 

минимално влияние върху нормалната кожна пигментация. Този ефект я прави приложима 

при лечението на лунички, невуси, мелазма и сенилно лентиго. В контролирано, двойно 

сляпо клинично проучване с 329 жени, Балиня и сътр. сравняват ефикасността на 20% 

азелаинова киселина с 4% хидрохинон за лечение на мелазма. Авторите докладват, че няма 

значителна разлика в ефективността -  при 65% от пациентите, лекувани с азелаинова 

киселина е постигнат добър резултат, което е почти равно на ефективността (73%) на 

хидрохинона. Счита се, че  азелаиновата киселина се понася добре от пациентите, без 

системни странични ефекти, може да има локализирано кожно раздразнение, усещане за 

парене, леко зачервяване, лющене и сърбеж, които отзвучават 2 до 4 седмици след 
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третирането. 

Гентизинова киселина: при хиперпигментации е проучвана ефективността на метиловия 

естер на гентизинова киселина. Гентизиновата киселина се съдържа в корен от тинтява и 

има инхибиращ терозиназата ефект. Доказано е, че метилгентизинът е по-малко 

цитотоксичен и мутагенен от хидрохинона. 

Флавоноиди: това са натурални растителни полифеноли съдържащи се в различни 

растителни видове.  До момента са идентифицирани над 4000 представители. Те имат 

противовъзпалителни, антивирусни, антиоксидантни и антикарциногенни свойства. Наред 

с това, флавоноидите могат да имат хипопигментиращи възможности чрез директно 

инхибиране на тирозиназната активност. Редица автори доказват, че  флавоноидите с α-кето 

група имат подчертано добър ефект с инхибиране на тирозиназата поради сходството 

между дихидроксифенил групата на DOPA и тяхната α-кето група.  Към флавоноидите с α-

кето група, за които се допуска депигментираща активност, се отнасят алоезин, производни 

на хидроксистилбен и производни и екстракт от женско биле. 

 Алоезин се получа от растението алое вера. Има активност да инхибира 

конкурентно тирозиназата. Недостатък е хидрофилното естеството на 

съединението, поради което проникването на алоезин в кожата е слабо изразено. 

 Производни на хидроксистилбен се съдържат в билки, характерни за ориенталската 

медицина. тирозиназата активност. Например ресвератролът, който се съдържа в 

червено вино има антиоксидантен ефект и доказана противоракова и 

противовъзпалителна активност. Допуска се че има и известен депигментиращ 

ефект, но все още са необходими допълнителни проучвания и анализ на 

възможността на приложение на производните на хидроксистилбен при 

хиперпигментации 

 Екстракт от женско биле  се получава от от корените на Glycyrrhia Glabra Linneva 

и се използва в традиционната китайска медицина. Основният компонент на 

хидрофобната част на женско биле е глабридин. Проучванията показват, че 

глабридинът може да инхибира тирозиназната активност.   

Други активни средства от групата на флавоноидите са екстракт от сладък корен и лучени 
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екстракти, които също имат известен депигментиращ ефект.  

Антиоксиданти: UV облъчването предизвиква образуване на реактивни кислородни 

радикали, които могат да стимулират меланогенеза. Основен представител на тази група е   

L-аскорбиновата киселина (витамин С). Съдържа се в големи количества в цитрусовите 

плодове и зеленолистните зеленчуци. Витамин С възпрепятства синтезата на меланин 

намалява окисляването на  допахинона.  За съжаление витамин С е много нестабилна 

молекула и бързо се окислява и разлага във водни разтвори. Хидрофилността й 

възпрепятства доброто проникване в кожата.  За увеличаване на коната проницаемост се 

използва витамин С стабилизиран и капсулиран в таласфери, които при контакт с ензимите 

в кожата започват да освобождават постепенно чист витамин С. Проницаемостта се 

подобрява и чрез ултразвук.  Друг мощен антиоксидант е алфа токоферола (витамин Е). 

Съдържа се в големи количества в зърнени култури, зеленчуци, растително масло и ядки. 

Витамин Е има известен депигментиращ ефект поради мощното си антиоксидантно 

действие (пречи на липидната пероксидация на мембраните на меланоцита) и се допуска, 

че потиска в известна степен активността на тирозиназата.  

Ниацинамид (витамин В3, никотинамид, 3-пиридинкарбоксамид) е биологично активна 

форма на ниацин в много коренови зеленчуци, както и в дрожди. Физиологично, 

ниацинамид функционира като прекурсор на ко-фактори, участващи в множество ензимни 

реакции в организма. Основните ефекти на ниацинамид са противовъзпалителен и 

антиоксидативен ефект. Поради тази причина ниацинамид се прилага основни в програми 

с противостарееща активност. Съществуват обаче и научни проучвания, които коказват че 

ниацинамид повлиява кожната пигментация, чрез потискане на трансфера на меланозоми 

към кератиноцитите. Точният механизъм, чрез който ниациамид води до намаляването на 

меланозомния трансфер, все още не е напълно проучен.  

Средства, които все още са в процес на проучвани и за които се подозира ефект на потискане 

на преноса на меланозоми да центауреидин,  трансмембранни G-протеин свързани 

рецептори, лектини и неогликопротеини. 

Αлфахидроксикиселини: използват се за целите на химичния пилинг. Химичният пилинг 

представлява контролирано въздействие върху кожата чрез химични агенти. Класифицира 
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се според дълбочината на проникване. Може да бъде повърхностен на ниво епидермис, 

средно дълбок до долните нива на епидермиса и дълбок, които достига одо дерма. Обект на 

козметологичната практика е повърхностния пилинг. При него първичните ефекти са върху 

епидермиса, безопасен е за всеки тип кожа и времето за възтановяване е минимално, както 

и риска от усложнения. 

Алфахидроксикиселините (АНА) са слаби органични киселини, открити в плодове, 

растения и млечни захари. От векове а-хидроксикиселини са един от най-често 

използваните пилинг агенти използвани за лечение на суха кожа, акне, актинична увреда и 

за подобряване на цвета и текстурата на кожата. AHAs също се използват за ефективно 

лечение на пигментни лезии, като например lentigo, melasma и постлезионна 

хиперпигментация. При ниски концентрации AHAs засилват ексфолиацията чрез 

намаляване на свързването на корнеоцитите, а при високи концентрации водят до 

епидермолиза и разпръсване на меланин в базалния слой. Млечната киселина (LA) и 

гликоловата киселина (GA) AHAs са получени съответно от кисело мляко и захарна 

тръстика. Гликоловата киселина в концентрация 20-40% предизвиква дискохезия на 

кератиноцитите, а при 50-70% води до епидермолиза. Определящи фактори за ефекта, дали 

ще се получи ексфолиация или епидермолиза играят, рН, концентрацията, както и 

неутрализацията с бикарбонат, количеството киселина и времето за което е оставена да 

действа върху кожата. В проучване за изследване на хистологични разлики между японски 

пациенти, лекувани в продължение на 6 седмици с 40% АНА (гликолова, млечна или оцетна 

киселина), Ямамото и сътр. отчитат намаляване на дебелината на епидермиса, намаляване 

на меланиновото отлагане и повишена колагенова синтеза.  

Бетахидроксикиселини:  салициловата киселина е β-хидроксикиселина намерена във 

върбова кора и сладка бреза. Тя също е фитохормонен растителен продукт, който действа 

подобно на хормон и регулира клетъчния растеж и диференциация. Салициловата киселина 

в концентрация 20-30% функционира като средство за десквамация, което прониква и 

разтваря междуклетъчната матрица на роговия слой. 

Ретиноидите, деривати на витамин А, също са относително ефикасни в борбата с 

хиперпигментациите. Но те раздразват кожата и повишават нейната фоточувствителност, 
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което може да влоши състоянието на хиперпигментациите. Поради тези причини са 

показани само в комбинация с други депигментиращи средства и то при стриктно спазване 

на правилата за локалното им приложение – прилагат се в ниска концентрация, обичайно 

0,1%, само вечер, а през деня кожата следва да е защитена с фотопротектор независимо от 

сезона.  

 

Алтернативни терапевтични модели 

Билки с депигментиращо действие:  съществуват много билки и природни средства, 

които могат да помогнат за изсветляването на петната. 

 Сминдухът е билка, която съдържа диосгенин (diosgenin), който редуцира 

образуването на меланин.   

 Гинко е друго билково средство подходящо за лечение на хиперпигментация. 

Действа като инхибира ензима тирозиназа.  

 Екстракт от сушени листа на черница – съдържа Mulberroside F - съединение, 

което инхибира биосинтеза на меланин. 

 Алое вера (Aloe Vera Linn) е растение, използвано в продължение на много 

години за лечение на кожата, депигментиращият ефект се дължи на алоезина. 

 Червената боровинка, синята боровинка и в мечото грозде -  изследванията 

са доказали, че изсветляващото действие е свързано с потискане на ензима 

тирозиназа, като наред с това има антиоксидантно действие.  

 Сандалово дърво (Santalum Album) – отглежда се основно в южните части на 

Индия и е известно лечебно средство в индуската култура от много години. Това 

растение може да се използва за лечение на редица кожни заболявания, 

включително хиперпигментация. Използва се етеричното масло, което се нанася 

директно върху засегнатата област.   

 Екстрактът от кора на нар съдържа 90% елагова киселина и има сведения, че 

потиска тирозиназа. 

 Екстракт от мечо грозде - действа на клетъчно ниво и подпомага избледняване 

на пигментните петна. 
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 Азиатски лапад (Rumex Occidentalis) - Индианците в Северна Америка 

изпичали корените и листата на билката, стривали ги и лекували рани. В наши 

дни екстрактът се използва в козметичната индустрия като нежно, но ефикасно 

средство за изсветляване на кожата.   

 Провитамин В5 (пантенол) – известен е като „разкрасяващия” витамин, 

стимулира изцелението на кожата, успокоява раздразнена кожа и осигурява 

дълбоко овлажняване. Рандомизирано двойно-сляпо проучване в Индия е 

доказало, че употребата на В-витамините ниацинамид и пантенол е показало 

значително намаляване на признаците на стареене на кожата, включително 

епидермална хиперпигментация и зачервяване. Според Американската 

академия по дерматология и венерология основните витамини от група В, 

присъстващи в козметични продукти, са B3 (ниацин) и провитамин В5 

(пантотенова киселина). Дерматоложката Лесли Бауман препоръчва локално 

ниацинамид (форма на B3) като важна съставка за всеки тип кожа, тъй като 

предотвратява пигментацията и намалява тъмните петна.   

 Витамин С - предпазва кожата от вредните слънчеви лъчи, има анти-ейдж 

ефект чрез подобряване на еластичността на кожата, спомага за избягване на 

старческите петна и има противовъзпалителен и успокояващ ефект върху 

кожата.   

 

Апаратни терапевтични модели 

Мелазмата е трудна за лечение, като ефектът е по-добър при епидермалната, отколкото при 

дермалната форма. Лечението има за цел стимулиране на деградацията на меланозомите, 

инхибиране на формирането на меланозоми и забавяне на пролиферацията на меланоцити. 

Към това се добавя използване на слънцепредпазни средства с УВ-А и УВ-Б защита с оглед 

предпазване от рецидиви. 

Приложението на деструктивни методи (криотерапия, пилинг, лазер) е ефективно в 30% от 

случаите и може да даде непредвидими резултати и странични действия (епидермална 

некроза, постинфламаторна хиперпигментация, хипертрофични цикатрикси). Препоръчва 
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се и медицински грим.  

Лазери: Механизъм на действие: термално увреждане на епидермиса и отстраняване на 

пигментните лезии. Използват се следните видове лазери, самостоятелно или комбинирано: 

Pulsed CO2, Q-switched alexandrite, Q-sqitched ruby, argon, Erbium yttrium-albuminum-garnet 

(Er: YAG), neodymium (1064 Nd YAG) и др. Лазерите са ефективни (при епидермални 

хиперпигментации), но резултатите са не винаги много добри. Като странични действия се 

наблюдават хипо- или хиперпигментация, белези, атрофия, особено при хора с по-тъмна 

кожа. Лазертерапията предлага минимален дълготраен успех и непредвидими резултати.  

През последните години все по-голямо приложение намират т.нар. Fraxel Lasers (Reliant 

Technology). При тях кожата се третира фракционирано в микроскопични лазерни точки с 

диаметър 70-100 микрона, което има за последица бърза и еднородна реепителизация на 

епидермиса и ремоделиране на колагенните влакна на дълбочина до 400-700 микрона (т.нар. 

Fractional photothermolysis, въведена от д-р RoxAnderson, д-р DieterManstein и д-

рScottHerron, САЩ) (9). 

Микродермоабразио и дермоабразио: Представлява процедура, при която с помощта на 

специален инструмент се отстраняват повърхностните слоеве на епидермиса на различна 

дълбочина. Странични действия: повишен риск от поствъзпалителна хиперпигментация (9). 

Съществуват три основни типа апаратура за микродермабразио: 

 Кристални методи. Използва се алуминиев оксид, а отстранените клетки се поемат 

от вакуумната система на уреда. Днес не се използва толкова често, защото 

вдишването на алуминиевите частици не е безопастно. 

 Диамантени методи. Този метод е по-предпочитан, защото при него не се допуска 

въвеждането на чужди час. Размерите на накрайниците са различни по големина и 

абразивност, за да са по - ефективни при различни части на тялото и различни 

кожни състояния. 

 Инфузионен метод. Това е един от най-новите методи на системата. Принципа на 

действие не се различава от класическия, но в автоматичен режим на работа, след 

десквамацията на роговите клетки се прилага течност с активни съставки, които се 

поемат и се усвояват по-добре от кожата. Веществата, които се прилагат са 
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предимно витамини, антиоксиданти и антиейдж коктейли. 

Монополярна радиочестота: и интрадермално вкарване на избелващи агенти (коджикова 

киселина 1%) 6 терапии през 1 седмица дава отлични резултати, без странични ефекти (14). 

Ултразвуков пилинг и фонофореза: ултразвуковият пилинг е една от най- популярните и 

ефективни процедури в съвремената апаратна козметология за почистване и подмладяване 

на кожата на лицето. Чрез ултразвук се постига екфолиация на епидермиса и подобряване 

на кожната текстура в дермата, заради засилената цирцулация и подобрения клетъчен 

метаболизъм. 

Кислородната терапия се базира на това, че под въздействие на кислорода, се засилва 

клетъчния метаболизъм. Безиглената мезотерапия с кислород повлиява загубата на 

еластичност в кожата, релефа и неравномерната пигментация. В комбинация с химичен 

пилинг и микродермабразио, безиглената мезотерапия с кислород и активни серуми, би 

била прекрасно допълнение към козметична програма за изсветляване на кожата при 

епидермални хиперпигментации. 

Мезотерапия: Началото на мезотерапията е поставено във франция от Мишел Пистор преч 

1952г. Концепцията на този метод се основава на инжектирането на фармакологично 

активни вещества в дермата за лекуване на локални състояния. Пистор описва този метод 

на лечение като “малко, рядко, в правилната зона”. Има две метотики на изпълнение- 

мануално инжектиране или чрез мезопистолет. Тази процедура е изключително ефективна 

и актуална и днес и имено заради благоприятните си ефекти при различни кожни състояния 

се разработват все повече методики на изпълнение. Козметолозите също могат да прилагат 

мезотерапия на ниво епидермис чрез т.нар. колаген индукционна терапия към която се 

отнасят  дермаролер и дермапен. Чрез микронидлинг могат да се въведат в кожата активни 

субстанции в малки количества през множеството микроубождания на епидермиса.   

Изборът на продукти и вещества е голям и те се подбират според състоянието на клиента. 

Съществуват готови комбинации за различни проблеми като пигментации, хидратация, 

антиейдж, а може и да се вкарват конкретни отделни вещества като витамини, органичен 

силиции и др. 
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ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ 

Данни от анамнезата: 

К.Н., жена на 41години, по професия инжинер. Клиентката е развила хиперпигментации по 

лицето след раждане на второто си дете. Няма диагностицирани хронични заболявания, не 

приема медикаменти в момента. Никога не е ползвала продукти съдържащи ретиноиди и 

алфахидрокси киселини. Не съобщава за алергии и хормонални проблеми. Не приема 

орални контрацептиви. Клиентката не посещава често козметик (три до четири пъти 

годишно за почистване на лице и кола маска). Няма хирургични интервенции. В домашни 

условия използва продукти за измиване, дегримьор, хидратиращ крем, ежедневно 

фотозащита 50 , рядко използва грим. Не спортува, приема до два литра вода дневно. 

Данни от статуса: 

При оглед на кожата се установява наличие на нехомогенни хиперпигментни лезии в 

областта на бузите и челото. При оглед с лампа на Wood се установява  епидермалeн тип 

хиперпигментация. Анализът на кожата показва данни за:  

 Суха кожа по лицето 

 Реактивност към козметични продукти, но без видими телангиектазии 

 III Фототип по Fitzpatrick 

 DSPT по Bauman 

 Диагностичен индекс MASI преди програмата = 12,8  (табл.1) 

 Индекс Степен на засягане Цвят на пигментацията Хомогенност Оценка за зоната 

Чело 0.3 4 1 1 2.4 

Дясна буза 0.3 4 3 3 7.2 

Лява буза 0.3 2 2 3 3 

Брадичка 0.1 1 1 1 0.2 

    MASI 12.8 

Табл. 1. Определяне на MASI при клиентката. 
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Козметична програма 
 

За козметичната програма на клиента избрах няколко процедури. 

Едномесечна програма от четири процеури за инхибиране на процесаите на меланогенеза, 

последвани от няколко ексфолиращи процедури с химичен пилинг. За начало една 

хидратираща терапия и като завършек на програмата – кислородна терапия. 

Въпреки, че класическата схема при мелазма е свързана с ексфолиращи процедури и 

локално приложение на изсветляващи агенти, аз реших да действам по по- различна схема, 

която става все по-популярна, и предотвратява рецидиви, а именно да действам от вътре на 

вън като първо въздействам на меланогенезата, и чак след това ексфолирам вече 

съществуващите пигментни лезии. 

Прецених, че за начало е най-добре да хидратирам кожата. Имайки в предвид, че клиентката 

не посещава често козметик, започнах с нежна ензимна ексфолиация, след което направих 

терапия с кислород. Завърших процедурата с активен серум и пластифицираща маска с 

изсветляващо действие. 

Следващия един месец клиентката има четири процедури, по веднъж в седмицата, в които 

да направим колаген идуктивна терапия (микронидълинг) и да вкараме коктейл за 

инхибиране на процесите на тирозиназа и изсветляване на вече съществуващите 

хиперпигментации. 

Програмата продължава със серия от химични пилинги. Избрах бадемовата киселина, като 

най-щадяща и подходяща за пролетния сезон. Изборът ми е съобразен с няколко фактора: 

Клиентката ми никога не е правила химичен пилинг преди това, леката чувствителност на 

кожата й, както и сезона. 

Програмата завършва с кислородна терапия, за по-добрата регенерация и хидратация на 

кожата. 

За домашна грижа препоръчах слънцезащитен крем с 50 фактор защита, и чисто масло от 

кайсиеви ядки, заради високото съдържание на витамини А,С и Е, както и съдържанието на 

омега мастни киселини. Съобразих се със сухотата на кожата и желанието на клиентката за 

по- натурална козметика. Препоръчах и серум за изсветляване на кожата. 
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Състав на козметичните продукти използвани в козметичната програма 

 

1. За терапиите с микронидлинг използвах изсветляващ коктейл с пептиди (2-5 терапия) 

с 3 биомиметични пептида: 

Олигопептид-34 

 Ускорява разграждането на MITF*(*транскрипционен фактор,асоцииран с 

микрофталмия-регулира диференциацията и развитието на меланоцитите на 

ретиналния пигментен епител и е отговорен за транскрипция на гени при 

процеса на меланогенеза), което намалява експресията на меланогенните 

фактори, регулира транспорта на меланозомите към кератиноцитите. 

Депигментиращо действие. 

Олигопептид-51 

 Понижава синтеза на меланин и действието на тирозиназата в меланоцитите. 

 Регулира транспорта на меланозомите към кератиноцитите. Ограничава синтеза 

на липиди, което редуцира образуването на себум, като по този начин намалява 

размера на порите. Подсилва действието на активните съставки. 

Депигментиращо действие. 

Олигопептид-58 

 Депигментиращо действие. 

Натурален витамин С (аскорбинова киселина). Стабилизиран с глюкоза. При нанасяне 

върху кожата, ензимът а-глюкозидаза, който се намира в епидермиса разрушава връзката с 

глюкозата и причинява постепенно освобождаване на витамин С и оказва следното 

действие: 

 Подобрява синтеза на колаген от фибробластите 

 Подтиска синтеза на меланин 

 Редуцира съществуващия меланин 

 Инхибира действието на свободните радикали, и успокоява възпаления по кожата 

 Предотвратява появата на едем и пигментни лезии. 

Алфаарбутин 
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Чиста, водоразтворима, биосинтетична активна съставка,, с изсветляващо действие и 

нормализира разпределението на меланин при всеки тип кожа. блокира синтеза на меланин, 

като инхибира ензимното окисление на тирозиназа и DОРА. Стуктурно алфаарбутина е 

глюкозид. Алфаглюкозидната връзка предлага по-висока стабилност и ефективност в 

сравнение с бетаформата(бетаарбутин). Това води до ефикасно изсветляване на кожата. 

Редуцира пигментни лезии. 

 

2.Химичният пилинг с бадемова киселина 40%, рН 2 (6-9 процедура) включва: 

Предподготовка (рН 3,5), съдържа: млечна и гликолова киселина, алантоин 

(кератолитично,противовъзплително, хидратиращо и успокояващо действие),пантенол 

Постпилинг (рН 8,5) с алантоин, бисаболол (растителна субстанция с високо съдържание 

на Азулен), пантенол, бутиленгликол. 

Възстановяващ гел: келифлуо 6250 (филмобразуваща съставка,запазва хидратацията и 

предпазва от външни фактори,хипоалергичен ефект, радуцира еритем и дразнене) 

Дермонектин (за оздравяване на рани, подобрява здравината , еластичността, хидратацията 

на кожата) 

Пентавитин (захарид имащ способността да регулира хидратацията на кожата, доказан 

благоприятен ефект след третиране с алфахидрокси киселини) 

Пантенол  

3.Домашна грижа 

Тъй като клиентката съобщи за реакция към кайсиевото масло го заменихме със серум с 

изсветляващо действие със следния състав: 

 Коджикова киселина: освежаване на кожата, балансира тена, изсветлява тъмни 

петна и лунички, причинени от излагане на слънце и в процеса на стареене на 

кожата. 

 Алфа арбутин: изсветлява тена при всички типове кожа, намалява нежеланите 

пигментни петна.  

 Ниацинамид: /Vitamin B3/ подобрява хидратацията на кожата, действа като 

антиоксидант, има противовъзпалително действие, изсветлява кожата. 
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 Изсветляващ агент: ефективно изсветлява пигментните петна и изравнява тена. 

 Млечна киселина: избелващ агент, ускорява процеса на ексфолиация на кожата. 

 Линоленова коселина: /ненаситена Omega 6 мастна киселина/ подобрява 

епидермалната клетъчна регенерация, както и разпределянето на маланина. 

 Левцин: Есенциална амино киселина, която влияе върху транспортирането на L-

тирозин и L-фенилаланин в меланоцитите, прекурсор който подтиска 

образуването на меланин.  

 Глюкозамин: изсветлява кожата и работи в синхрон с  Niacinamide. 

Кожата на клиентката го понесе добре, без реакции и го използва и след края на 

козметичната програма. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мелазмата е често срещан проблем, който създава повече емоционален дискомфорт, 

отколкото физически. Лечението и козметологичното повлияване е бавен и труден процес, 

заради множеството етиологични фактори, които участват. 

Козметологът трябва да даде реалистична представа на клиента за резултатите, които могат 

да се постигнат, а те рядко са сто процента задоволителни без намесата на дерматолог и 

сериозно отношение и търпение от страна на клиента. 

Резултатите които постигнах с моята клиентка за краткия период бяха задоволителни и за 

нея и за мен, като козметолог. Постигнахме значително изсветляване и намаляване 

хомогенността на хиперпигментните лезии в областта на челото, в областта на лявата буза 

настъпи изсветляване и намаляване на размера на хиперпигментните лезии. За съжаление 

не постигнахме същия добър резултат в областта на дясната буза, въпреки това, известен 

ефект се наблюдава и в тази област. Клиентката е много доволна от постигнатия резултат и 

проведохме разговор за повторение на процедурите след края на лятото. Домашната грижа 

ще бъде продължена и след края на козметична програма за задържане на постигнатия 

ефект.  
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Приложение 3 

СНИМКОВ МАТЕРИАЛ 

 

 

 

Преди първата процедура                                       след десетата процедура 
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     след 1 хидратираща процедура с кислород 
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ЛЕК ЕРИТЕМ СЛЕД ПРОЦЕДУРИТЕ С МИКРОНИДЪЛИНГ 
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СЛЕД ВТОРИ ХИМИЧЕН ПИЛИНГ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КОЗМЕТИЧНА ПРОГРАМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Фак. номер 201 Козметични грижи при хлоазма 34 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ДОСИЕ НА КЛИЕНТ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

ИНФОРМИРАНИ СЪГЛАСИЯ 
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