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Силуетът може да се извайва само до определена степен – ще стопите 
няколко излишни килограма, ще трениртате за стройни крака, но за 
гърдите няма какво да се направи в домашни условия. 
 
Усилията за увеличаване на бюста датират от  
преди над 100 години. Експериментите до голяма 
степен са били нерегламентирани и дори 
опасни –  от директното впръскване на парафин,  
имплантиране на пластмасови гъби и стъклени  
топки до използването на животински хрущяли.  



     Австрийският специалист д-р  Робърт Гершуни  е 
въвел използването на парафинови инжекции за 

увеличаване на гърдите през  1890г. 
Усложненията са били многобройни, 

включително висок процент на инфекции. 
 

 



През 20-те и 30-те години на 20 век някои лекари се 
опитват да използват мазнини от бедрата и 

корема,  но установили, че мастната тъкан бързо 
се абсорбира от организма, и в резултат се 

получават грозни бучки и мазнини.  
 
 



 Хирургическите методи са изоставени през 
средата на 40-те години на 20 век, когато 
медицинските списания предлагат използването 
на външни протези, изработени от гума – 
високотехнологичен сутиен с пълнеж.  
 



Списанията са пълни с образите на  Лана Търнар и Ава Гарднар, които 
изглеждат перфектно и жените започват да искат да изглеждат като 

тях. Гърдите които не признават гравитацията, изпълнените 
пуловери, модата на банските костюми и списание Playboy, всички 

те оставят отпечатък върху американската култура. 
 



Преходът към 60-те години бележи нова ера в хирургията 
за увеличаване на гърдите. Пластичните хирурзи Томас 

Кронин и Франк Героул разработили първата 
силиконова протеза през 1961г. а през 1962г. била 

оперирана първата жена. 
 



2001г. – Устройство за увеличаване на гърдите без 
операция. 

 
  Подобно на сутиен устройство 
със силикон, създава вакуум на 

гърдите, което предизвиква 
увеличаване на бюста с един 

размер. Идеята на това 
изобретение да се постигне 
увеличаване без импланти. 





 
Японският хирург Котару Йошимура съживява вече 
същесвуваща идея за уголемяване на гърдите чрез 
извличане на мазнини от човешкото тяло.  
 Д-р Йошимура съживява новата идея давайки и нов 
изглед, наречен стволови клетки. 
Той е нарекъл процедурата „call-assisted 
lipotransfer” и е въведена през  2003г. 



1. Изсмукване на мазнина от краката или коремната 
област на пациента и извличане на стволови клетки от 

костния мозък.  
 
 



2. Половината от мазнината се обработва в 
центрофуга и полученият концентрат и стволовите 
клетки се връщат в другата половина от мазнините.  



3. След това тази смес се инжектира обратно в пациента 
по четири инжектирания във всяка гърда. Операцията  

трае от 3 до 4 часа. 
 
 



Не може да се предвиди колко от инжектираните стволови клетки ще 
оцелеят, но д-р Йошимура казва, че средният процент, който може 

да се очаква. е 54%. Това, което може да се каже за операцията, е че 
тя  позволява да се нанасят корекции по отношение на увеличаване 

на гърдите, ако пациентката ги желае. Нужни са около 3 месеца, 
обаче, за да има видни резултати. 

 



Много хора са вдъхновени от идеята, тъй като 
процедурата води до естествено уголемяване на 
гърдите, но съществуват и редица недостатъци:  

 
  - Не могат да се предвидят дългосрочните промени, 
които могат да възникнат в резултат на процедурата. 
  - Някои доктори са обезпокоени, че чрез 
инжектирането на мазнини в  гърдите може да се 
доведе до рак на гърдата. 
-  Не е доказано дали инжектираната мазнина крие 
риск за пациента при прилагането на мамография, 
което представлява процес на изследване на 
женската гърда, използвайки рентгенови лъчи. 



 Първата успешна операция за уголемяване на 
гърдите чрез стволови клетки е направена през 
януари 2010г. в САЩ, Флорида.  

  Силиконовите импланти могат да попречат за 
откриването на рак на гърдата чрез мемография, 
докато при стволовите клетки това е невъзможно, 
поради естественото развитие на гърдите. 
 

Друго предимство на уголемяването на гърдите със 
стволови клетки е, че степента на задържане на 

мазнините в гърдите е 80%, докато в миналото числото е 
било значително по-малко – около 30%.  



Силиконът е добро решение за жените, преборили се с 
рака на гърдата. Това е възможност да се възстанови 

дори и по изкуствен начин формата на женското 
тяло. За това много жени са готови да се подложат на 

това, защото да се чувстваш жена е най-важното.  
 

Изследване сочи, че 90 % от жените са готови да се 
подложат на такава операция , при която не се 

използва силикон и се постига естествен завършек 
на женската гръд. Една трета от мъжете казват пък, 
че предпочитат жени с големи гърди. 53 % от тях 

също така казват, че са готови да заплатят за такава 
операция. 

 



• Ракът на гърдата е на първо място по разпространяване на онкологичните 
заболявания в света •  

 
• Всяка година от рак на гърдата в България умират около 1000 жени, само 

30 на сто болни от това заболяване могат да се излекуват напълно •   
 

• През последните 20 години болните от рак на гърдата се увеличиха с 42 
процента •  

 
• През живота си всяка осма жена рискува да се разболее от рак на гърдата •  

 
• Ракът на гърдата е най-разпространената причина за смъртта при 

жените от 45 до 55 години •  
 

• Заболелите от рак на гърдата мъже съставляват около 1 на сто от общия 
процент болни от това заболяване •  

 



90 % от жените биха се подложили на такъв вид 
операция. Не само ще се подложат поп-фолк 

певиците,така и жените с ниско самочувствие, 
така и жените , излекували се от рака на гърдата. 
Могат да бъдат спасени 300 жени годишно само 

в България, които могат да се погледнат като 
потенциални клиенти за бизнеса.  

Трудно е да се направи сигурна прогноза, но 
проведеното от нас проучване и направеният 

анализ разкриват доста оптимистични данни за 
бъдещето на тази нова технология.  
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