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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΙΠΟΑΝΑΡΟΦΗΣΗ 

Πατέρας της σύγχρονης Λιποαναρρόφησης είναι ο Giorgio Fischer, 
αισθητικός χειρουργός στη Ρώμη, ο οποίος, σε συνεργασία με τον πατέρα 
του Arpad Fischer, ίδρυσε τη Διεθνή Εταιρεία Αισθητικής Χειρουργικής, 
με σκοπό το διαχωρισμό της αισθητικής από την πλαστική και επανορθω-
τική χειρουργική. Το 1974 ξεκίνησαν να εργάζονται στην ιδέα αφαίρεσης 
λιπώδους ιστού από μικρά ανοίγματα, προκειμένου να αποφύγουν την 
δημιουργία ουλών. Σχεδίασαν και δημιούργησαν, για το σκοπό αυτό, 
ειδική κάνουλα λιποαναρρόφησης μαζί με ειδική αντλία. Ο εξοπλισμός 
τους είχε υψηλό κόστος, γεγονός που αποτελούσε εμπόδιο στη διάδοση 
της μεθόδου. Η επέμβασή τους γινόταν είτε με γενική αναισθησία -“The 
dry technique” (χωρίς διήθηση του λιπώδους ιστού)- είτε με τοπική 
αναισθησία με αραιωμένο διάλυμα επινεφρίνης -“The wet technique”. 
Είχαν αναγνωρίσει, από την αρχή, την επίδραση της βαρύτητας στη συ-
μπεριφορά του λιπώδους ιστού, γι’αυτό και εισήγαγαν την εφαρμογή 
του κατακόρυφου “tunneling” κατά την αναρρόφηση του λιπώδους 

Η Iστορία της Λιποαναρρόφησης 

History of Liposuction

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΟΣ
Δερματολόγος – Αφροδισιολόγος

Η ιδέα αφαίρεσης λίπους από συγκεκριμένα μέρη του σώματος δεν είναι πρόσφατη. Το 
1921, ο Charles Dujarrier στη Γαλλία προσπάθησε να αφαιρέσει υποδόριο λίπος στα γόνατα 
και τους μηρους μιας χορεύτριας, χρησιμοποιώντας ξέστρο μήτρας. Δυστυχώς, τραυμάτισε τη 
μηριαία αρτηρία, με αποτέλεσμα τον ακρωτηριασμό του ποδιού της χορεύτριας1. Το 1964, ο 
Scrudde αφαίρεσε λίπος από κνήμη με ξέστρο μέσω μικρής τομής2,3. Ο Pitanguy αφαιρούσε 
λίπος από τους μηρούς μαζί με το αντίστοιχο δέρμα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δύ-
σμορφες ουλές4.
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ιστού, προκειμένου να αποφύγουν τον κυματισμό που 
προκαλεί το οριζόντιο “tunneling”. Αντιμετώπισαν 
αρκετά προβλήματα με αιμορραγία και άθροιση ορού 
στην περιοχή της επέμβασης. Το 1976 δημοσίευσαν 
τα πρώτα αποτελέσματα της μεθόδου στο “Bulletin 
of the International Academy of Cosmetic Surgery”. 
Το άρθρο που παρουσίασε την επαναστατική αυτή 
τεχνική συνάντησε την απαξίωση των πλαστικών χει-
ρουργών, οι οποίοι αποκαλούσαν τους αισθητικούς 
χειρουργούς παράνομους και τσαρλατάνους5,6,7,10.

Τον Μάρτιο του 1977, ο Giorgio Fischer επέδειξε 
την τεχνική του σε μια εκπαιδευτική επέμβαση στο 
ιατρείο του Pierre Fournier. Μεταξύ αυτών που πα-
ρακολούθησαν την επέμβαση ήταν και ο Lawrence 
Field, δερματολόγος από την Καλιφόρνια, ο οποίος 
υπήρξε ο πρώτος Αμερικανός ιατρός που εφήρμο-
σε τη μέθοδο στην Αμερική12. Το ίδιο έτος, ο Yves 
Gerard Illouz, επίσης αισθητικός χειρουργός, εισήγαγε 
την χρήση της αντλίας εκτρώσεων Karman με τις 
αντίστοιχες κάνουλες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την 
απλούστευση του δυσεύρετου μέχρι τότε εξοπλισμού 
και, σαν άμεση συνέπεια, την παγκόσμια διάδοση 
της μεθόδου. Χρησιμοποιούσε, επίσης, υπότονο 
διάλυμα χλωριούχου νατρίου με υαλουρονιδάση 
για να διηθήσει τον λιπώδη ιστό8.

Το 1982 αντιπροσωπεία της American Society of 
Plastic and Reconstructive Surgeons επισκέφτηκε 
τη Γαλλία για να διδαχθεί τη νέα επαναστατική μέ-
θοδο, την οποία οι πλαστικοί χειρουργοί μέχρι τότε 
περιφρονούσαν, ως δημιούργημα των αισθητικών 
χειρουργών. Ενθουσιασμένοι από τις δυνατότητες 
της μεθόδου, προσπάθησαν να μονοπωλήσουν το 
πεδίο, πείθωντας τον Illouz να υπογράψει συμβόλαιο 
αποκλειστικής συνεργασίας μαζί τους. Στο εξής, θα 
διδάσκει μόνο πλαστικούς. Ο Fournier αρνήθηκε 

να υπογράψει ανάλογο συμβόλαιο και συνέχισε 
να διδάσκει τη μέθοδο σε γιατρούς από διάφορες 
ειδικότητες9.

Ο Julius Newman, ωτορινολαρυγγολόγος και αι-
σθητικός χειρουργός, ίδρυσε το 1982 την πρώτη 
Επιστημονική Εταιρία Λιποαναρρόφησης -“American 
Society of Liposuction Surgery” και εισήγαγε τον όρο 
“Liposuction. Αμέσως μετά, ξεκινούν εκπαιδευτικά 
συμπόσια από την “American Society of Plastic 
and Reconstructive Surgeons” με εκπαιδευτή τον 
Illouz13.

Το 1983 γίνεται στο Λος Άντζελες το πρώτο εκπαι-
δευτικό συμπόσιο για Λιποαναρρόφηση, το οποίο 
παρακολούθησαν μεταξύ άλλων και δέκα δερματο-
λόγοι. Τα πρώτα επιστημονικά άρθρα εμφανίστηκαν 
στη βιβλιογραφία τον Ιούλιο του 1984. To ίδιο έτος, 
το Tulane Univercity School of Medicine καθιερώνει 
για πρώτη φορά την εκπαίδευση των ειδικευόμενων 
δερματολόγων στην Λιποαναρρόφηση. Lawrence 
Field, William Coleman, Patrick Lillis, Jeffery Klein, 
Rhoda Narrins, William Hanke , Sam Stegman, Saul 
Asken και πολυάριθμοι άλλοι δερματολόγοι συγκα-
ταλέγονται ανάμεσα στους ενθουσιώδεις διδασκάλους 
της λιποαναρρόφησης.

Το επόμενο έτος 1985, ο Fournier εισάγει τη χρήση 
της σύριγγας αντί για αναρροφητική αντλία, γεγονός 
που συνεισφέρει ιδιαίτερα στην απλότητα, ακρίβεια 
και ασφάλεια της μεθόδου. Ειναι ο πατέρας της τε-
χνικής crisscross, μέσω της οποίας το αποτέλεσμα 
της επέμβασης γίνεται πιο ομαλό και φυσικό. Επίσης, 
μεγάλη είναι η συνεισφορά του Fournier στην εξέλιξη 
της τεχνικής της λιποπρόσθεσης.11

Το 1987 ο Jeffery Klein φέρνει κυριολεκτικά την 
επανάσταση στην μέθοδο, εισάγοντας την τεχνική 
της Tumescent (εξοιδηματικής αναισθησίας). Ακο-

Giorgio Fischer. Lawrence Field. Pierre Fournier. Jeffery Klein.
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λουθώντας τη βιβλιογραφία κατέδειξε ότι η ανώτατη 
ασφαλής δόση λιδοκαΐνης 7mgr/kg ΣΒ είχε τεθεί από 
την εταιρεία Astra το 1948 αυθαίρετα και χωρίς να 
προηγηθούν κλινικές μελέτες. Ο ίδιος κατόρθωσε να 
αποδείξει ότι το ανώτατο αφαλές όριο λιδοκαΐνης είναι 
35mgr/kg ΣΒ, εφόσον αυτό χορηγείται με το διάλυμα 
της εξοιδηματικής αναισθησίας (500mg Lidocaine/1mg 
Epinephrine/12,5mEq Sodium Bicarbonate/1000ml 
Normal Saline)14. Το αμέσως επόμενο έτος, οι Jeffery 
Klein και Patrick Lillis κατέδειξαν, με παράλληλες 
δημοσιεύσεις, ότι η απώλεια αίματος με την εξοιδη-
ματική μέθοδο είναι ελάχιστη και ανέρχεται σε λίγα 
(περίπου 12) ml ανά λίτρο μείγματος λίπους, αναι-
σθητικού, ορού και αίματος που αφαιρείται με την 
λιποαναρρόφηση, δηλαδή όσο μια απλή αιμοληψία 
για διαγνωστικούς λόγους.Οι κοινές επιπλοκές, όπως 
αιμορραγία, αιμάτωμα, συγκέντρωση ορού στη θέση 
της επέμβασης, γίνονται πλέον σπάνιες15,16.

Μη αισθητικές εφαρμογές: η τεχνική χρησιμοποιείται 
στην αφαίρεση λιπωμάτων, ινολιπωμάτων, αγγειολι-
πωμάτων, στη διόρθωση της ανδρικής γυναικομαστίας, 
στη θεραπεια της μασχαλιαίας υπερίδρωσης και της 
λιποδυστροφίας από ινσουλίνη, καθώς επίσης και 
στην προεγχειρητική κινητοποίηση κρημνού.17

Το 1990 εμφανίσθηκε η μέθοδος αφαίρεσης λίπους 
με υπερήχους στην Ιταλία (Zocchi). Η τεχνική αυτή 
υιοθετήθηκε από τούς πλαστικούς, ενώ απορρίφθηκε 
σχεδόν αμέσως από τους δερματολόγους, οι οποίοι 
κατέδειξαν με μελέτες ότι, ενώ δεν υπήρχαν ουσιαστικά 
πλεονεκτήματα, ο κίνδυνος επιπλοκών (αιμορραγία, 
αιμάτωμα, νέκρωση) ήταν μεγάλος.

Το 1999, από δημοσιευμένα στοιχεία της Physicians 
Insurance Association of America, προκύπτει ότι, σε 
αναλογία περιστατικών πλαστικών/δερματολόγων 
3:2, η αναλογία μηνύσεων για αποζημιώσεις ήταν 
113:1, ενώ τα ποσά που επιδικάσθηκαν για μεν τους 
πλαστικούς ήταν $8.466.473, για δε τους δερματο-
λόγους $3.75018.

Η ΛΙΠΟΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το 1986 εμφανίζεται ως ομιλητής στη συνεδρίαση 
της Ελληνικής Δερματολογικής Αφροδισιολογικής 
Εταιρείας (ΕΔΑΕ) ο Pierre Fournier. Αμέσως μετά γίνο-
νται οι πρώτες επεμβάσεις στο ιατρείο της Δήμητρας 
Ντάσιου στο Βόλο. Δύο μήνες πριν, η Δ. Ντάσιου είχε 
επιστρέψει από εκπαίδευση στο Παρίσι στο Ιατρείο 
του Pierre Fournier. Το 1987 παρουσιάζει τα πρώτα 
της αποτελέσματα στη συνεδρίαση της ΕΔΑΕ και το 

1988 στη συνεδρίαση της ISDS στο Εδιμβούργο.Το 
1990 οργανώνεται η πρώτη εκπαιδευτική επέμβαση 
στο Νοσοκομειο «Ανδρέας Συγγρός» από τον αεί-
μνηστο καθηγητή Ιωάννη Στρατηγό, με εκπαιδευτή 
τον Lawrence Field. Το αμέσως επόμενο έτος 1991 
ιδρύεται, με απόφαση του πρωτοδικείου Βόλου, η 
Ελληνική Εταιρεία Δερματοχειρουργικής.

SUMMARY

The idea of removing fat from certain parts of 
the body is not recent. In 1921 in France, Charles 
Dujarrier tried to remove subcutaneous fat from the 
knees and the thighs of a female dancer, using a 
uterus cuter. Unfortunately, he injured the femoral 
artery which led to the amputation of the dancer’s 
leg. In 1964, Scrudde removed fat from the tibia 
with a small incision cuter. Pitanguy used to remove 
fat from the thighs including the above skin which 
resulted to the creation of ugly cicatrices. 

Key words: liposuction, history.
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