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РЕЗЮМЕ

Въведение: Татуирането представлява дре-
вен способ за личностно изразяване, отразяващо 
религиозна, културна, социална и морална при-
надлежност. Този феномен датира от преди око-
ло 5200 години и е значимо внедрен в корените на 
човешката еволюция. 

Цел: Да се анализира достъпната литера-
тура, реферирана в базите данни MEDLINE 
(PubMed), Scopus и Web of Science през последни-
те 10 години.

Материали и методи: Проучени са съдържа-
нията на резюметата и пълнотекстовите пуб-
ликации по проблема. 

Резултати: Основните методи за детатуаж 
биват: механични, химични, термични, хирур-
гични, смесени методи. Златен стандарт за де-
татуаж са лазерите с различна модалност на 
действие. 

Изводи: Премахването на татуировки се 
осъществява чрез механични, химични, тер-
мични, хирургични и смесени методи. Лазерни-
те технологии дават най-добри клинични ре-
зултати по отношение степента на премахва-
не на пигмента и вероятността от възниква-
не на странични ефекти. Различните пигмен-
ти за татуаж изискват различна модалност на 
действие на лазерите. Клиничният резултат 
от премахването на татуировки е индивидуа-
лен и зависи от формата и големината на та-
туировката, давността, механизма на напра-
ва, използвания цвят и плътност на пигмента, 
имунитета на пациента.

Ключови думи: татуировка, методи за отстра-
няване, селективна фототермолиза, лазер

ABSTRACT

Introduction: The art of tattooing is an ancient 
way of a personal expression. It reflects religious, cul-
tural, social and moral belonging. This phenomenon 
has been known to humankind for more than 5200 
years and it has been profoundly implemented in hu-
man evolution.

Aim: The aim of this paper is to evaluate the liter-
ature in the last 10 years in MEDLINE (PubMed), Sco-
pus and Web of Science – referred literature databases. 

Materials and Methods: Abstracts and full text 
publications on the topic were reviewed. 

Results: The principal methods of tattoo remov-
al are: mechanical, chemical, thermal, surgical and 
mixed methods. Lasers are the golden standard for 
tattoo removal.

Conclusion: Tattoo removal can be achieved 
through mechanical, chemical, thermal, surgical and 
mixed methods. It is established that the laser tech-
nology is the most effective method in tattoo removal 
in regard to both the level of pigment elimination and 
the percentage of adverse effect manifestations. Differ-
ent pigments require different modes of laser action. 
The effectiveness of tattoo removal is strongly individ-
ual and depends on the shape and size of the tattoo, 
duration, method of tattooing, the color and density of 
the pigment and the host immunity.

Keywords: tattoo, methods of removal, selective photo-
thermolysis, laser



Методи за премахване на татуировки

210

някои здравословни съображения и хора, неже-
лаещи да се подлагат на инвазивни, агресивни 
начини за премахване (2). Предимствата са – ев-
тин метод, лесно достъпен, безвреден. Недоста-
тъци – краткотрайност. Ретатуажът е най-обик-
новеният и естетично издържан метод. При него 
се надграждат елементи към вече съществуваща 
татуировка, с което се променя съдържанието й 
(2). Предимства – без образуване на цикатрикси. 
Абразио с пясъчна хартия – целта на този метод 
е чрез въртящ се диамантен диск или телена чет-
ка, да се достигнат нивата на дермата, до които 
достига пигмента и да се извърши неговото от-
страняване. Повърхностното дермабразио е по-
добрена версия на абразиото с пясъчна хартия 
(2). Повърхностно дермабразио – тук, нивото на 
въздействие, до което се достига, е повърхностна 
дерма и вероятността за образуване на цикатри-
кси е по-малка. При 250 татуировки, третирани с 
този метод, е установено, че добри резултати има 
при 85% от случаите (2). Химични методи биват: 
въздействие чрез киселини, въздействие чрез ос-
нови, въздействие с каустични средства от рас-
тителен, животински и минерален произход (2). 
При химичните методи процесът на отстраня-
ване на пигмента протича в два етапа: наруша-
ване целостта на кожата и премахване на отло-
жения пигмент. От съвременните химични сред-
ства се използва комбинация от танинова кисе-
лина и сребърен нитрат. Вторият е на основата на 
трихлороцетна киселина (2). Използваните хи-
рургични методи за детатуаж са ексцизия и ди-
ректно зашиване, серийни ексцизии, експанзия 
на кожата следвана от ексцизия и директен шеф, 
ексцизия и покриване с кожна присадка, екс-
цизия и дермо-епидермална присадка (2). Тер-
мични методи са инфрачервената коагулация и 
криохирургия. Инфрачервеният коагулатор из-
лъчва некохерентна мултиспектърна светлина с 
дължина на вълната от 400 до 2700 nm и макси-
мум на излъчването между 900 до 960 nm. Пул-
сът е с времетраене от 0,8 до 1,5 sec. Коагулация-
та е в дълбочина, поради което при самата про-
цедура не се образува отворена рана. Има специ-
фично температурно разрушаване, което може 
да се контролира чрез времето на въздействие. 
Техниката не е селективна за татуажния пигмент 
и в резултат се развива дермална некроза на дъл-
бочина до около 1 мм. Недостатък е образуване-
то на цикатрикс. Предимствата на криохирур-
гичните методи са липса от постоперативно на-
блюдение на пациента, а недостатък е частични 
участъци от хипопигментации върху кожата на 
пациента. Златен стандарт в премахването на та-

ВЪВЕДЕНИЕ

Татуирането, представлява древен способ за 
декоративна модификация на кожата на човеш-
кото тяло, носеща информация за индивида по 
отношение на неговия статус, културни и духов-
ни ценности, религиозни вярвания, племенност, 
морал и етика, идеология, групова и полова при-
надлежност. Първите данни за татуаж датират от 
около преди 5200 години, установено при откри-
ването на мумията Otzi (1). Повсеместното раз-
пространение на татуажа сред различните на-
роди, продължава до времето на управление на 
Император Константин и въвеждането на Хрис-
тиянството, с което този способ за индивидуална 
идентичност бива забранен и превърнат в табу. В 
Европа татуажът става известен през 18 век, като 
първите му последователи са били престъпници, 
разбойници, моряци, бандити, крадци, хора от 
ниските прослойки на обществото (1). Сред мо-
тивите за направата на една татуировка са сти-
мули, различни за своето време, етнос, зами-
съл. От една страна – считани за белег на иден-
тичност и принадлежност, от друга – ням из-
раз на несъгласие, бунт към настоящите социал-
ни и икономически събития. Основните видове 
татуировки биват: професионални, аматьорски, 
травматични и медицински. В съвременния свят 
татуажът представлява „мълчалив“ белег за ин-
дивидуална идентичност. 

ОБСЪЖДАНЕ

Като всяка една, „модна“ тенденция и татуа-
жът като форма на телесна модификация, тър-
пи трансформация във времето и в значимостта 
си, с което възниква дискутираният в тази ста-
тия проблем – премахване на татуировки. При-
чините за премахване на една татуировка са тол-
кова многобройни, колкото и причините за на-
правата й. Те могат да бъдат по желание на па-
циента или по медицински показания. Успеш-
ният резултат от премахване на татуировката 
зависи от редица фактори: вида на използвания 
пигмент, ниво на разполагане на пигмента, типа 
кожа, локализация по тялото, имунитет на па-
циента, използван метод за отстраняване (2,5,6). 
В клиничната практика намират приложение 
следните методи за премахване на татуировки: 
механични, химични, термични, хирургични и 
смесени (2,5,6). Механични методи са козметич-
ни средства, ретатуаж, абразио с пясъчна хартия, 
повърхностно дермаабразио (2). Козметичните 
средства са временен, замаскиращ метод за при-
криване на татуировката. Метод на избор е при 
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туировки представлява лазерната технология, 
разполагаща с различни модалности (2,3,7). Ме-
ханизмът, по който действат лазерите, се базира 
на енергия, която предизвиква: селективна дер-
мална некроза на кожата, при която избирател-
но се отстранява нежеланата зона и избирател-
но разрушаване на макрофагите, носещи тату-
ажния пигмент (2). Лазерите, използвани за де-
татуаж, имат кратко времетраене на пулса. Отде-
лената енергия се абсорбира от пигментната час-
тица и води до термално разрушаване. По този 
начин се възпрепятства вредно въздействие вър-
ху съседните структури на кожата (2). Процентът 
на премахване на татуажния пигмент се влияе от 
множество фактори: давност и вид на татуиров-
ката – професионална или аматьорска (при про-
фесионалното татуиране пигментът се аплики-
ра в една плоскост; при аматьорските татуиров-
ки – пигментът лежи в различни равнини, кое-
то налага проникване на лъча енергия на различ-
на дълбочина, а оттам следва формиране на не-
равни цикатрикси) (2,3,6); Цвят и плътност на та-
туажния пигмент – цветът на пигмента изисква 
различна дължина на вълната на лазера. Жълти-
ят и зелен цвят на татуажния пигмент, както и 
флуоресцентните пигменти са най-трудни за ла-
зерно повлияване, тъй като техният спектър на 
вълната попада на границата или отвъд емиси-
ята на лазерите (2,3). Рубиновият лазер е ефек-
тивен при сини и червени татуировки, алексан-
дритлазер при черни, сини и зелени татуиров-
ки. Неодим-яг лазер – при сини, черни и черве-
ни татуировки. Пулсовият рубинов лазер рабо-
ти на принципа на избирателно разрушаване на 
татуировката, без да се засягат околните струк-
тури на кожата – т.нар. селективна термолиза. 
Q-sw-пулсов атропинов лазер – излъчва червена 
светлина с 694,3 nm дължина на вълната и 25-40 
наносекунди времетраене на пулса. Това е пър-
вият пулсов лазер, успешно използван за дета-
туаж. При рубиновия лазер, светлината проник-
ва около 1 мм в кожата и значително се абсорби-
ра от меланина и от синьо-черния татуажен пиг-
мент. Лазерната енергия достигат до натоварени-
те с пигмент клетки дълбоко в дермата. Следва 
формиране на крусти върху татуировката. След 
няколко лечебни процедури настъпва изсвет-
ляване на татуировката, преходна хипопигмен-
тация, малки или липсващи промени в струк-
турата на кожата (2). Nd: YAG-лазер (1064 и 532 
нм). Q-switched Nd: YAG (neodymium-yttium-
aluminium-garnet) – използва 1064 nm дължина 
на вълната. При поставяне на дублиращ кристал, 
честотата се повишава и дължината на вълната 

намалява до 532 nm. Дава възможност с един ла-
зер да се извършват множество процедури. Лазе-
рът с дължина на вълната 1064 nm прониква до 
4-6 nm и успява да постигне селективно увреж-
дане. Големината на лазерното поле варира меж-
ду 1 и 4 mm. Най-добри резултати се постигат с 
голямо поле и висока енергийна плътност. Как-
то рубиновия лазер, и Nd:YAG-лазерът е високо 
ефективен в лечението на черни и тъмносини та-
туировки. Аматьорските черно-сини татуиров-
ки се заличават при 50% от пациентите след пър-
вата процедура, ефектът след четвъртата проце-
дура е 95% избледняване. За детатуаж на черве-
ни татуировки се използва светлина с дължина 
на вълната от 532 nm. Използва се пулс 1,5 или 
10 Hz и големина на полето от 1,5 до 3 мм. Избле-
дняване се наблюдава в 75% от случаите. Nd:YAG 
лазер и рубиновият лазер рядко дават усложне-
ния след процедурата. При премахване на де-
коративни, разкрасителни татуировки, предва-
рително се извършва тест в малка зона на въз-
действие (2). Багрилният лазер (510 nm) е ефек-
тивен за отстраняване на червени татуировки и 
по-малко ефективен при отстраняване на черно-
то и синьото багрило. Не може да отстрани зеле-
ния пигмент. Александрит лазер (755 nm) е сред-
ство на избор за премахване на зелен татуажен 
пигмент. Контраиндикации за премахване на та-
туировки с лазер са: алергична реакция в облас-
тта на татуировката и травматични татуиров-
ки поради риск от възпламеняване на попадна-
лите в кожата взривоопасни, запалими частици. 
Странични ефекти на детатуажа биват ранни и 
късни, локални и системни, обратими и необра-
тими. Такива са постлазерна диспигментация, 
точковидни кръвоизливи, оток, еритем, крус-
ти, постлазерни рани, хипо-/хиперпигментация, 
разреждане до пълна липса на окосмяване в зо-
ната на третиране, атрофични цикатрикси, про-
мяна в текстурата на кожата, локални или гене-
рализирани алергични реакции, фотоалергични 
реакции (2,3,4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Татуажът представлява повсеместно разпрос-
транен във всички култури и националности фе-
номен за модификация на човешкото тяло, отра-
зяващ групова принадлежност или индивидуал-
на особеност. Промяната в разбиранията, начи-
на на живот и мисленето на хората води до жела-
ние за премахване на вече направени татуиров-
ки, като мотивите за това са много разнообразни. 
Премахването на татуировките е значима част от 
ежедневието на дерматолога и медицинския ко-
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зметик, като доброто познаване на методите за 
детатуаж, показания и противопоказания, стра-
нични ефекти и рискове, би довело до по-добри 
резултати.
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