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ÖZET Mezoterapi çeşitli lokal medikal ve kozmetik durumların tedavisi için bazı ilaç, vitamin, homeopatik maddeler ve doğal bitki ekstrelerinin deri ve deri altındaki dokulara çok küçük dozlarda
direk olarak enjekte edildiği minimal invaziv bir yöntemdir. Tüm dünyada yaygın olarak kullanılmasına rağmen literatürde konuyla ilgili bilimsel çalışmaların sayısı çok azdır. Bu derlemede mezoterapinin dermatoloji alanındaki endikasyonları ve yöntemin olası etki mekanizmaları gözden
geçirilecektir.
Anahtar Kelimeler: Mezoterapi; etki mekanizması; endikasyon

ABSTRACT Mesotherapy is a minimally invasive technique by which some pharmaceuticals, vitamins, homeopathic agents and natural plant extracts are directly injected into the skin and underlying tissue in small quantities in order to treat some local medical and cosmetic conditions.
Although it has been widely performed throughout world, scientific studies on this subject are few
in the literature. In this manuscript indications of mesotherapy in dermatology and probable mechanisms of action of this technique are going to be reviewed.
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ezoterapi vücudun spesifik bir bölgesine iyileştirici veya düzeltici
amaçla, vitamin ve/veya homeopatik ilaçlar gibi çeşitli farmakolojik
maddelerin deri içine mikroenjeksiyonlar şeklinde uygulandığı tıbbi bir

İlk olarak 1952 yılında Fransa’da astım atakları olan bir hastaya intravenöz
olarak prokain enjeksiyonu sonrasında hastada mevcut duyma sorununun düzeldiğini gözlemleyen Dr. Michel Pistor bu deneyimin ardından prokaini kulak çevresine lokal ve yüzeyel çok sayıda enjeksiyon şeklinde uygulamış ve bu uygulamayı
etkili bulmuştur. Dr. Pistor 1958 yılında bu tekniği ilk kez literatürde tanımlayarak mezoterapi terimini kullanmıştır.2,3 Özellikle kozmetik uygulamalarda klinik
etkinliğini ve güvenirliliğini destekleyen bilimsel çalışmaların olmamasına rağmen mezoterapi 1987’de Fransız Tıp Akademisi tarafından ayrı bir uzmanlık dalı
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olarak kabul edilmiş ve günümüzde dünyanın bir çok
yerinde yaygın olarak kullanılan bir yöntem haline gelmiştir.2,3

İntradermoterapi olarak da bilinen mezoterapi aslında herhangi bir özel hastalığın belirli bir tedavisi
değil, bir ilacın/maddenin dokuya verilme şeklidir.3,4 Kelime anlamı olarak mezoterapi embriyoner dönemde bağ
dokusu, kas ve dolaşım sistemini oluşturan üç germ tabakasından biri olan mezodermin tedavisi anlamına gelmektedir.4 İşlem sırasında kullanılan maddeler doğal
bitki ekstreleri, vitaminler, mineraller ve ilaçlardır.3 Mezoterapinin sistemik tedaviyle kıyaslandığında önemli
bir avantajı etkinlik için çok daha düşük ilaç miktarlarının yeterli olmasıdır. Mezoterapi sonrası hedef dokudaki
ilaç konsantrasyonu intramusküler tedaviye göre çok
daha yüksektir.5
Mezoterapi uygulamalarında enjeksiyon çok ince
iğnelerle amaca bağlı olarak deri, kas, yağ dokusu veya
eklem içine yapılır. İğneler ince ve özel tasarımlı olmaları itibarı ile ağrısız enjeksiyonların yapılmasına olanak
sağlar. İşlemin hızlı ve standardize biçimde uygulanması
için mezoterapi pistoletleri de üretilmiştir. Enjeksiyon
sayısı, bölgenin genişliğine bağlı olarak 8-300 arasında
değişebilir. Enjeksiyon teknikleri ise endikasyona göre
intraepidermal (<1 mm), yüzeyel dermal (1-2 mm), derin
dermal (2-5 mm) ve subkutan (5-30 mm) olarak yapılır.
Tedavi aralıkları haftada 1-2 kez şeklinde başlatılır ve
sonrasında ayda 1-2 seans gibi daha az sıklıkla devam
eder. Seans sayısı uygulama endikasyonu, durumun etyopatogenezi ve şiddetine göre değişiklik gösterir ve genellikle ilk klinik yanıtlar en az 3-5 seans sonra ortaya
çıkar.6

MEZOTERAPİNİN OLASI ETKİ MEKANİZMALARI

Mezoterapi yönteminde farklı endikasyonlara bağlı olarak farklı ilaçlar ve maddeler tercih edilmektedir. Farklı
endikasyonlarda kullanılan farklı ilaçların etki mekanizmalarının dışında, yöntemin genel bir etki mekanizması olabileceği düşünülmektedir. Buna göre mezoterapi
işleminde kullanılan solüsyonların hedef dokunun içine
yüzeyel biçimde enjekte edilmesinin, diğer enjeksiyon
metotlarına kıyasla solüsyonların hedef dokudan kan dolaşımı ile daha geç silinmesine ve dolayısı ile dokuda
daha uzun bir süre kalabilmesine olanak sağladığı düşünülmektedir. Enjeksiyonlar yüzeyel yapıldıkça verilen
maddelerin dokuda kalma süreleri de o kadar uzayabilir.7
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Bunun dışında üzerinde durulan diğer teoriler aşağıda belirtilmiştir:8,9

1. Pistor’un refleks teorisi: Mezoterapi dermal inhibitör mekanizmaları etkileyerek lateral meduller seviyedeki reaksiyonları etkiler. Bu dermal baskılama hem
iğneler yoluyla mekanik olarak hem de ilaçların farmakolojik etkilerine bağlı gelişebilir.
2. Bicheron’un mikrosirkülasyon teorisi: Mezoterapi ajanları dokuda lezyonun değiştirdiği lokal mikrosirkülasyonu düzeltir veya uyarır. Bu teori tedavi öncesi
ve sonrası değişimleri gösteren termografik çalışmalar ile
desteklenmiştir.

3. Mezodermik teori: Dermiste bulunan immun sistemle ilgili hücrelerin etkilenmesi ile inflamasyon baskılanır.

4. Ü çü ncü dola şım teo ri s i: İnterstisyel alan
üçüncü dolaşım olarak kabul edilir. Ajanların interstisyel doku yardımıyla daha derin dokulara ulaşması
hedef dokuda daha yüksek konsantrasyonda bulunmalarını sağlar.

MEZOTERAPİ ENDİKASYONLARI

Mezoterapi hem kozmetik hem de medikal amaçla oldukça geniş bir endikasyon yelpazesinde kullanılmaktadır. Kozmetik amaçla bölgesel zayıflama ve lipoliz,
sellülit, cilt gençleştirme, saç kaybı ve canlandırması
gibi durumlarda kullanılırken medikal amaçla ksantalezma, lipom, alopesi, melazma, hiperpigmentasyon,
akne, stria, vitiligo, psoriazis, ekzema, kaşıntı, bacak ülseri, hipertrofik-keloidal skar tedavisinde de kullanılmıştır. Ayrıca dermatoloji dışında spor yaralanmaları,
romatoid artrit, gut, astım, migren ve depresyon gibi
hastalıkların tedavisinde de kullanım alanı bulmuştur.4-
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LİPOLİZ, BÖLGESEL ZAYIFLAMA VE SELLÜLİT TEDAVİSİ

Bu endikasyonda en sık kullanılan ürünlerin FDA
onayı bulunmamasına ve konuyla ilgili bilimsel kanıtların çok kısıtlı olmasına rağmen mezoterapi lipoliz,
bölgesel zayıflama ve sellülit tedavisinde, özellikle tüm
dünyada kozmetik cerrahideki minimal invaziv ya da
invaziv olmayan işlemlerin tercih edilmeye başlanmasına paralel olarak, oldukça yaygın kullanılan bir yöntemdir.10
Mezoterapide kullanılan ilaçların adipoz dokuda
toksisite yaparak hücresel nekroza yol açıp yağ dokusunu azalttığı, dolaşımı iyileştirdiği ve konnektif doku
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üzerinde olumlu etkilere sahip olduğu ileri sürülmekle
birlikte literatürde henüz bu varsayımları destekleyen
klinik çalışmalar bulunmamaktadır. Bu iddialar daha
çok uzun süreli klinik kullanım sonucu oluşan ampirik
gözlemlere dayanmaktadır.10

Mezoterapi uygulamalarında lipoliz amaçlı en sık
kullanılan iki etken madde fosfotidilkolin ve deoksikolattır; ancak daha önce bahsedildiği üzere bu iki etken
maddenin lipoliz tedavisinde FDA onayı bulunmamaktadır.5,10 Soyadan elde edilen bir lesitin derivesi olan fosfotidilkolin hücre membranlarının doğal ve temel
bileşenidir. Fosfotidilkolinin hangi mekanizmalarla lokalize yağ birikimini azalttığı ve vücut konturlarını düzelttiği tam olarak açığa kavuşmamakla beraber
subkutan olarak enjekte edilen konsantre fosfotidilkolinin; doku lipazlarının yağları hidrolize etmesine yol
açarak yağ emulsifikasyonuna yol açtığı veya yağ hücrelerindeki β reseptörlerini uyarıp, α2-reseptörlerini
baskılayarak lipolitik aktiviteyi başlattığı ileri sürülmektedir.10,11 Bufalo hörgücü, lipom, submental yağ ve
infraorbital yağ herniasyonu fosfotidilkolinin literatürde kullanıldığı diğer endikasyonlar olarak karşımıza
çıkmaktadır.5,12-15 Deoksikolat ise enjekte edildiği bölgedeki hücre membranlarında spesifik olmayan bir
yıkım, fokal yağ nekrozu, akut inflamasyon ve hemoraji yapar.5,15 Bu iki ajanın dışında mezoterapide lipoliz
amaçlı sık kullanılan bir diğer ajan ise kafeindir. Kafeinin cAMP’yi arttırarak lipolizi uyardığı kabul edilmektedir.16
Sellülit mezoterapisinde ise yohimbin, teofilin,
aminofilin, fosfotidilkolin, L-karnitin gibi lipolitik etkili
ilaçlar; buflomedil, prokain, pentoksifilin gibi vasküler
etkiye sahip ilaçlar ve hyalurinidaz, kollagenaz, vitamin
C gibi bağ dokusu üzerine etkisi olan ilaçlar kullanılmaktadır.10,17

Bu endikasyonlarda mezoterapi uygulamalarında
dikkat edilmesi gereken bir nokta; lidokain ve diğer topikal anesteziklerin lipolizi inhibe ettiği saptandığı için
lokal yağ azaltması veya sellülit tedavisi amacıyla yapılan uygulamalarda lidokain ve türevlerinin kullanılmaması gerekliliğidir.10

CİLT GENÇLEŞTİRME VE YÜZ REJUVENASYONU

Yüz mezoterapisi ameliyatsız cilt gençleştirme metotları
arasında popüler bir seçenektir. Vitaminler, mineraller,
homeopatik ajanlar ve doğal proteinler bu amaçla kullanılarak uygulamalar cilt yenileme maksadı ile yapıldı-
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ğında “mezoglow”, tonus kazandırmak amacı ile uygulandığında ise “mezolift” olarak adlandırılmaktadır.10
Uygulamanın kırışıklıklarda azalma yaptığı, elastikiyeti
arttırdığı ve pigmentasyonu iyileştirdiği anektodal olarak
bildirilmiş, ancak kanıtlanmamıştır.10,18 Subdermal vitamin enjeksiyonlarının hücreleri yenilediği, fibroblastları
aktive ederek kollajen ve elastin yapımını stimüle ettiği
iddia edilmektedir.10

Yüz mezoterapisinde en sık kullanılan ajan hyaluronik asittir. Hyaluronik asit dermal hidrasyonu ve fibroblast aktivasyonunu sağlayarak yeni kollajen üretimini
arttırmak amacıyla kullanılır.5,19 Mezoterapide kullanılan
hyaluronik asit dolgulardakilerin aksine çapraz bağ içermemektedir. Ayrıca derinin iyonik dengesi için vitaminler, eser elementler; protein yapılanması için
aminoasitler, proteinler; kas gerginliğini arttırmak için
dimetilaminoetanol ve kasları gevşetip kırışıklıkları düzeltmek için hekzapeptid 3 yüz mezoterapisinde kullanılan diğer maddelerdir.19

Amin ve arkadaşları gerçekleştirdikleri klinik bir
çalışmada 10 kişiye ayda bir seans olmak üzere toplam 4
seans hyaluronik asit ile multivitamin karışımı uygulamışlar; çalışma grubunun tedavi öncesi ve sonrası fotoğraflarını çekmişler, deri biyopsilerini almışlar ve
elektron mikroskopi yöntemi ile elastin ve kollajen liflerin miktarını ölçmüşlerdir. Sonuç olarak hem tedavi
sonrası, 3. ay ve 6. aylarda fotoğraflarda hem de biyopsilerde histopatolojik düzeyde anlamlı değişiklik gözlemediklerini ancak elektron mikroskopisinde az sayıda
küçük çaplı kollajen lifler gözlemlediklerini bildirmişlerdir. Hastalar ciltlerinde sıkılaşma ve düzelme olduğunu ifade etmiş olsalar da kısa sürede belirtilerin
kaybolduğunu bildirmişlerdir. Yazarlar bu geçici olumlu
etkilerin enjeksiyonların mekanik ve travmatik etkilerine sekonder gelişen ödematöz etkiye bağlı geliştiğini
yorumlamışlardır.18

Lacarrubba ve ark.nın çalışmasında ise 40-60 yaşları arasındaki toplam 20 hastanın el dorsal yüzüne 1
hafta aralarla toplam 4 seans uygulanan hyaluronik
asidin etkinliği araştırılmıştır. Tedavi öncesi deri ultrasonu ile “subepidermal düşük ekojenik bant” saptanmıştır. Bu bant epidermis altında lokalize olan,
dermal elastoliz ve kollajen degradasyonu gibi fotoyaşlanma bulgularının bir işareti olarak kabul edilmiştir. Tedavi sonunda yapılan deri ultrasonunda bu
bandın anlamlı derecede azaldığı saptanmıştır. Hyaluronik asit ile yapılan mezoterapi sonrası tüm hastalaTurkiye Klinikleri J Cosm Dermatol-Special Topics 2014;7(4)
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rın deri yapısındaki iyileşmenin hem ultrasonografik
hem de klinik değerlendirmeler ile desteklendiği bildirilmiştir.20

SAÇ DÖKÜLMESİ

Saç mezoterapisinde hedef saçların dökülmesini durdurmak, saç çıkışını ve büyümesini arttırmaktır. Telogen
efflivium, alopesi areata ve androgenetik alopesi mezoterapiden fayda görebilecek alopesi tipleri iken skatrisyel
alopesiler ve kıl şaft distrofilerinde mezoterapinin yeri
yoktur.17

Minoksidil, finasterid, dutasterid, siproteron asetat, lidokain, multivitaminler, eser elementler, buflomedil, pentoksifilin, ginkgo biloba saç dökülmesi
tedavisi amacı ile yapılan mezoterapi işleminde sık
kullanılan ilaçlar ve maddelerdir.17,21 Bu maddelerin
arasında sadece minoksidil ve finasteridin saç dökülmesi üzerindeki etki mekanizması bilinmekte olup
diğer ajanların etkinliği konusunda bilgiler kanıtlanmış değildir. 21
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Diğer yandan iki çalışmada saç dökülmesi için yapılan mezoterapi sonucu oluşan yan etkiler bildirilmiştir. Çalışmaların birinde saç dökülmesi için
mezoterapi uygulanan iki olguda alopesi geliştiği bildirilmiştir. Histopatolojik veriler terminal anagen kıl
foliküllerin hemen tamamının kaybını, telogen ve katagen evrelerdeki foliküllerin artışını; dolayısı ile akut
bir non-sikatrizan alopesi geliştiğini göstermiştir.22
Diğer bir bildiride ise işlem sonrası multipl apseler geliştiği dolayısıyla işlemin ciddi yan etkilerinin olabileceği bildirilmiştir.23

MEZOTERAPİNİN DİĞER ENDİKASYONLARI

Mezoterapi literatürde ksantalezma, lipom, melazma, hiperpigmentasyon, akne, stria, vitiligo, psoriazis, ekzema,
kaşıntı, bacak ülseri, hipertrofik-keloidal skar tedavisinde de kullanılmıştır. Dermatoloji dışında ise spor yaralanmaları, romatoid artrit, gut, astım, migren ve
depresyon gibi hastalıkların tedavisinde de kullanım
alanı bulmuş bir yöntemdir.4-6
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