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  5999سوم آبان  ی /هفته195 ی /شمارهمو هشت  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 11/8/1911تاریخ چاپ:  9/6/1911تاریخ پذیرش:  7/1/1911تاریخ دریافت: 

  
 و زیفر یدما در شده رهیذخ اتولوگ يچرب( گرافت) وندیپ يالیسر انتقال در یماندگار ی  سهیمقا و بررسي

 ينیبال یيکارآزما ی مطالعه کی: صورت یساز جوان در تازه يچرب

 
 3یدالهی اله تیعنا ،2انیلیاص یعل ،1یابدال نیحس ،1فرد یعمران محمود

 
 

دهیچک

 صورت انجام گرفت. یساز تازه در جوان یو چرب زیفر یشده در دما رهیاتولوگ ذخ ی)گرافت( چرب وندیپ یالیدر انتقال سر یماندگار ی سهیمطالعه با هدف مقا نیا :مقدمه

ران  یداخل ی هیتازه از ناح یشدند. در گروه اول، چرب عینفره توز 96در دو گروه  الیبینازول ی هیدر ناح یچرب قیداوطلب تزر ماریب 66 ،ینیبال ییکارآزما ی مطالعه کیدر  ها: روش

صورت گرفت. در گروه  بیترت نیبه هم یبعد قاتیهفته، تزر 9-4با فواصل  یریگ یپ ی جلسه 9-4شد. در  قیتزر الیبیدر دو طرف محل نازول یس یس 9برداشته شد و به مقدار 
شد و  زیفر گراد یسانت ی درجه -16 یدر دما یچرب یشد و مابق قینوبت تزر نیدر اول یس یس 9ران برداشته شد و  یاز قسمت داخل قیجلسه تزر 4 یبرا ازیمورد ن یدوم، مقدار چرب

 .دیگرد سهیو مقا نییدر دو گروه تع قیتزر ازماه بعد  11و  11، 1، 6، 9در  یبافت چرب یماندگار زانیشد. م قیتزر الیبیدر محل نازول ییزدا خیپس از  ،یبعد یها  نوبت یدر ط

 ازبعد  11و  11، 1، 6، 9 یها عمل و ماه از( در قبل MFWS ای Modified Fitzpatrick wrinkle scaleصورت ) یها چروک یابیارز ی نمره راتییتغ ی سهیمقا ها: افتهی

و در  11/6 ± 19/6تازه  یچرب قیدر گروه تحت تزر قیتزر ازماه بعد  11 یدر ط یکاهش بافت چرب ی(. درصد کلP=  97/6دو گروه نشان نداد ) نیرا ب یدار یعمل، تفاوت معن
 (.P = 79/6نشد ) دهیدو گروه د نیدار ب یدرصد بود و تفاوت معن 61/6 ± 11/6شده  زیفر یچرب قیگروه تحت تزر

 یبار برداشت چرب کیشده به علت  زیفر یرسد استفاده از چرب یتفاوت ندارد، به نظر م زیتازه و فر یچرب قیدر دو روش تزر یبافت چرب یکه ماندگار نیبا توجه به ا :یریگ جهینت

 پوست ارجح باشد. یساز جوان یتر عمل، برا نییپا یها نهیو هز

 یماندگار ؛یساز جوان ؛اتولوگ یچرب :یدیواژگان کل

 
 اتولوگ چربي( گرافت) پیوند سریالي انتقال در ماندگاری ی  مقایسه و بررسي .اله عنایت یدالهی علی، اصیلیان حسین، ابدالی محمود، فرد عمرانی :ارجاع

 (:111) 98 ؛1911 اصفهان پزشکی دانشکده مجله .بالیني کارآزمایي ی مطالعه یک: صورت سازی  جوان در تازه چربي و فریز دمای در شده ذخیره

671-676. 

 

 مقدمه

 یکم خطر و با اثرر طرو     ،یعیروش طب کی( ی)پر کردن با چرب نگیلیپوفیل

 رم ما نرد صرورت برا     یها و اصالح بافت یپر کردن و بازساز یمدت، برا

را  ی راراتت  نیبافت اتولوگ اسرت کره کرترر    ی دهیچیپ یبند هیاستفاده از  

، بره  کیاز جراتران پالسرت   یاریبس ،امروزه .(1به هرراه دارد ) رارانیب یبرا

و  یری زا  و عدم سررطان  ییزا تیدر دسترس و ارزان بودن، عدم تساس لیدل

پر کرردن بافرت  ررم در     یاتولوگ را برا یسازگار بودن، گرافت چرب ستیز

 قیر فرراوان تزر  یهرا  تیمز وجود با اما ،(2دهند ) یم حیترج ییبایز یجرات

 یبرودن ما ردگار   ریر ، متغکیر تکن نیا یاصل بیاز معا یکیاتولوگ،  یچرب

 قیر تزر یکراه  چربر   زانیر کره م  یطور هب است؛شده  قیتزر یبافت چرب

درصرد   54-08 نیبر  ق،یر تزر ازسال بعد  کیشده در مطالعات مختلف، در 

 (.  3گزارش شده است )

 یهرا  تیشده به کراه  تعرداد يدیپوسر    قیتزر یکاه  چرب سمیمکا 

برا   شرتر ید برال ين، از دسرت دادن ت رم ب    بهز ده ربط داده شده است که 

افترد   یقابل رشد اتفرا  مر   ریغ یچرب یها از سلول یچرب یها ستیجذب ک

از پالسررا   ییمواد غرذا  میگرافت، به ا تقال مستق ی هیاول یبقا ن،یهرچن .(5)

 پژوهشيمقاله 
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سرطح در دسرترس برا تر، سرطح      لیکوچک به دل یهاو دیو پ رددا یبستگ

( وژ زیر )ي ژ ییزا دهند.  ورگ یارتباط م نیریاز گرافت را با سطح ز یشتریب

 یهرا  گرافرت  گرر، ید یدهد. از سرو  یرخ م و دیساعت بعد از پ 50در  هیاول

ين را بره   لیر باشرند کره دل   یهررراه مر   یشرتر یب یبزرگ با بازجرذب چربر  

مقدار کرم   قیتزر  ه،ی(. در  ت4دهند ) ی سبت م ستیک لیو تشک یساز عیما

چررا کره سرطح     ؛شود یم ییابیز جی تا نیتر و با دوام نیمن ر به بهتر ،یچرب

 ن،یکنرد. هرچنر   یمر   راد یتراس بهتر و ادم کرترر ا  ،یچرب و دیاز پ یبا تر

( و 6) ردبره هررراه دا   ررار یرا در ب یشرتر یت رم ب   یافزا ،ی یتدر قیتزر

 (.7شده است ) هیقابل توجه ت م، توص  یافزا یبرا و دیپ 3تداقل 

 یدر طرول زمران، ثابرت براق     ی، شکل چربر Coleman ی مطالعهطبق 

اسرت   یداریپا یها  شا ه یکند و دارا یخود را تفظ م یما د و سازگار یم

 رهیيسرپ  یمعتقد رد کره اسرتفاده از چربر     کیاز جراتان پالسرت  یاری. بس(0)

 Ibrahiem ن،ی(. هرچنر 9شرود )  یمازاد م یباعث تفظ چرب ،یاضاف ی شده

برره دسررت يمررده از  راتیپويسررپیگررزارش  ررروده اسررت کرره ل هرکرراران و

 ی درجرره -10 ریرر)ز نییپررا یتوا ررد در دمررا یمرر ،یمعرررول پوساکشررنیل

 یچربر  یمقدار کر یالیسر قیتزر ،شود و سپس رهیگراد( تفظ و ذخ یسا ت

ترازه رخ   یگرافرت چربر   ی براره  کی قیکه با تزر یچرب ی بر جذب دوباره

 هرکراران،  و Pu ی اساس مطالعره  بر، نیب نی. در ا(3)کند  یغلبه م ،دهد یم

ز ررده را برره وجررود  یهررا تیاز يدیپوسرر یشررتریتعررداد ب Coleman روش

کنرد   یتفرظ مر   یچربر  و رد یرا در پ یترر  يورد و سطح عرلکرد مطلوب یم

بافرررت  ،Colemanروش  بررره ،Sattlerو  Sommer ی مطالعررره در. (18)

 نییطور معرول قسررت پرا   بهمختلف بدن خود فرد ) یها از قسرت یچرب

 قره، یدق 38کردن بره مردت    وژیفیداخل ران( ساکشن شد و با سا تر ایشکم 

  یدسررت يمررده در طرر هخررالب برر یين جرردا شررد و چربرر یهررا ی اخالصرر

 (.11شود ) یم قیرزمورد  ظر ت یجلسه در  وات 5-3

شرده در مطالعرات مختلرف،     قیر تزر یبافرت چربر   یما دگار زانیم

سرال   7در  رراران یب یریگ یمطالعه، پ کیمتفاوت گزارش شده است. در 

  نیبرر یبافررت چربرر یما رردگار زانیرراتولرروگ، م یچربرر قیرربعررد از تزر

هرچرون ملرل    یو عوامرل مختلفر   اسرت  هدرصد گزارش شرد  38-15

تلرر  و عرلکررد عررو  بافرت      زانیر م قیر ملرل تزر  ،یبرداشت چرب

 یدر ما ردگار  ،یا نره یزم یها یراریو وجود ب یچرب قیعلت تزر ر ده،یگ

ين دخالرت داشرته اسرت.     یما ردگار  زانیر شده در م قیتزر یبافت چرب

 و،یر شرده بردون کرا   زیر فر یبافت چرب یدر خصوص ما دگار ن،یهرچن

بره علرت وجرود     و،یر شرده بردون کرا   زیفر یگزارش شده است که چرب

مرواد ملرر  رشرد و     یو يزادسراز  یدر بافرت چربر   نیادیبن یهاسلول

گرافرت   کیر در ت یشرتر یب ریثأروش تر  نیثر در رشد، اؤم یها نینترلوکیا

 یربر چقابل استفاده شردن   ریو غ یتال فساد چرب نیدر ع اما ،(12دارد )

از  ،یررریي ز ایرر یکروبرریم تیررلررت فعالعشررده در درازمرردت برره  زیررفر

برا   امرا  ،(18باشرد )  یمر  کیجراتران پالسرت   یروش برا نیا یها دغدغه

در خصروص   یواترد  ی هیر ، هنروز  ظر کیر تکن نیا ی توان بالقوه وجود

ه  شرده اسرت و در   یر روش ارا نیر برا ا  یگرافرت چربر   یما دگار زانیم

اختالف  ظرر وجرود    زیاتولوگ   یچرب قیتزر گرید یها روش خصوص

 ی که ترا کنرون مطالعره    نیو ا گفته  یپرو، با توجه به موارد  نیا ازدارد. 

مطالعره برا    نی، ابودخصوص در داخل کشور ا  ام  شده  نیدر ا یجامع

 رهیاتولوگ ذخ یگرافت چرب یالیدر ا تقال سر یما دگار ی سهیهدف مقا

 .شدصورت ا  ام  یساز تازه در جوان یو چرب زیفر یشده در دما

 

 ها روش

کره برا    بودسو کور تصادفی  کیکاريزمایی بالینی  ی یک مطالعه ،مطالعه نیا

 یاخال  دا شگاه علوم پزشرک  ی تهیدر کر IR.MUI.REC.1396.591کد 

 ییدر مرکز ثبرت کاريزمرا   IRCT20130311012782N43اصفهان و کد 

 1390تا مهرر   1396 سال یدو سال از ابتدا یو ط دیرس دییأت هب رانیا ینیبال

)س( اصفهان ا  ام گرفت. جرعیرت هردف مطالعره،     یالزهرا رارستانیدر ب

 افراد داوطلب تزریق چربی زیر پوست برای زیبایی صورت بود د.

پوسرت   ریر ز یچربر  قیداوطلب تزر راریشامل ب ،ورود به مطالعه یارهایمع

سرال   10-69 یسرن  ی تساست خاص، دامنه ی عدم سابقه ،ییبایبا هدف ز

هرای   برروز  شرا ه   ن،یشرکت در مطالعره برود. هرچنر    یبرا راریو موافقت ب

در هر مرتلره )کره من رر     یالتهاب شدید یا تساسیت  اشی از تزریق چرب

 قرات یتزر یبررا  ررار یگرردد( از مطالعره، ا صرراف ب    یبعد قاتیبه منع تزر

خررو  از مطالعره    یارهرا یعرل، به عنوان مع از و عدم مراجعات بعد یبعد

 . ددر  ظر گرفته شد

ت رم   نیری مطالعه با استفاده از فرمول تع ازیمورد   ی ت م  رو ه

درصرد، تروان    94 نانیو با سطح اطر نیا گیدو م ی سهیمقا ی رو ه برا

مطالعه به  کیما ده که در  یباق یچرب اری، ا لراف معدرصد 08يزمون 

 ، بره تعرداد   0/8اثرر   ی ( و ا ردازه 12برريورد شرد )   یسر  یس 1/1 زانیم

  فر در هر گروه بريورد شد. 38

 .دهد یم  شان را مطالعه فلوچارت ،1 شکل

 ،  امره  وهیشر  نیر شرح داده شد. ا رارانیب یعرل برا ی  امه وهیش ،در ابتدا

 کیر گرروه اول و   یبررا  یچرب قیشامل سه  وبت برداشت و سه  وبت تزر

 یقر یتزر ی . مراده برود گرروه دوم   یبررا  قیر  وبت تزر سه وبت برداشت و 

 نیر ماه برود. ا  سه ق،یهر تزر ی شده بود و فاصله زیفر ایتازه و  یشامل چرب

رفرع ادم،   یبررا  یسه ماهره، بره منظرور وجرود زمران کراف       یزما  ی فاصله

 ررار یب یسرازگار  یبرا یوجود زمان کاف ،یقبل قیقضاوت بهتر در مورد تزر

 یبررا  یقر یتزر ی. مقردار ت رم چربر   شرد  گرفتره   ظر در دشیبا ظاهر جد

برود.   ترر یل یلر یم 3مشرابه و معرادل    رراران یب ی صورت در هره یساز جوان

 ماه ا  ام گرفت. 14به مدت  یریگ یپ

برا   ،و سرپس   دصورت در دسترس وارد مطالعره شرد   هها ب ابتدا  رو ه

  (Random allocation software) یتصرادف  بیافزار تخص استفاده از  رم
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 مطالعه فلوچارت. 1 شکل

 

 ؛سو کور ا  ام گرفرت  کیمطالعه به صورت  نیبه دو دسته تقسیم شد د. ا

امرا   شرد، طررح ا  رام    یم رر  ی لهیوسر  هب یچرب قیصورت که تزر نیبد

کره   کیپالسرت  یمتخصب جرات کیتوسط  یبافت چرب یما دگار یابیارز

 اطالع  داشت، ا  ام گرفت. یقیتزر یاز  وع چرب

جهرت شررکت در مطالعره اخرذ      یکتب ی  امه بیراران رضایت ی هیاز کل

های التهراب شردید یرا      شا ه راریچنا چه در هر مرتله، ب دیشد و مقرر گرد

 مطالعه خار  گردد.ز اتساسیت  اشی از تزریق  شان دهد، 

اصرالح   اریر از مع الیر بی ازول ی هیر و چررو   ات  نیشدت چ نییتع یبرا

 Modified Fitzpatrick wrinkle scale) کیتزپاتریف  و چرو نیچ ی شده

و چررو    نیچر  یاصل گروهشامل سه  MFWS( استفاده شد. MFWS ای

 ی هیر در  ات قیر رمتوسرط و ع  ز،یر ر یها چرو  ی باشد که  شان دهنده یم

باشرد   یو چررو  مر   نیعردم وجرود چر    ی و صفر به منزله است الیبی ازول

مرجرع بره عنروان     ریتصرو  کی، یاصل گروههر  یبرا اس،ین مقی(. در ا15)

پا رل   کیر عضو  4توسط  ر،یتصاو نیشده است که ا هیته ییاستا دارد طال

 یو چرو  مورد توافق قرار گرفته اسرت. بررا   نیچ گروهاکسپرت در مورد 

)و  ره کرل    الیبی ازول ی هیها فقط  ات عکس ،یریبردن هر گو ه سوگ نیاز ب

 (.2( )شکل 7کنند ) یم یابیصورت( را ارز

 و چررو ،   نیصرورت، شردت چر    یبا توجه به عردم تقرارن اتتررال   

 

 
 الیبینازول ی هیناح در چروک و نیچ شدت نییتع یبرا شده هیارا یها گراف ی سهیمقا مرجع. 2 شکل

 (n=  89) شده بررسی بیماران تعداد

 (n=  19) مطالعه از خروج
 (n=  11) ورود معیار نداشتن علت به

 (n=  4) مطالعه به ورود پذبرش عدم
 (n=  6) علل سایر

 (n=  1) مطالعه تحتت افراد دادن دست از
 (n=  1) مداخله تکمیل عدم

 (n=  1) بعدی مراجعات عدم

  (n=  1) یهثانو بروزعوارض

 (n=  96) فریز چربی تزریقبه گروه  تخصیص
 (n=  96) مداخله دریافت

 (n=  6) مداخله دریافت عدم

 (n=  6) مطالعه تحتت افراد دادن دست از
 (n=  1) مداخله تکمیل عدم

 (n=  1) بعدی مراجعات عدم

 n=  1)  یهثانو بروزعوارض

 (n=  96) تازه چربی تزریقبه گروه  تخصیص
 (n=  96) مداخله دریافت

 (n=  6) مداخله دریافت عدم

 (n=  66) تحلیل و تجزیه
 (n=  66) مختلف علل به تحلیل از خروج

 (n=  66) سازی تصادفی

 گیری پي

 تحلیل و تجزیه

 (n=  14) تحلیل و تجزیه
 (n=  6) مختلف علل به تحلیل از خروج
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شد. عالوه برر   یابیطور جداگا ه ارز هچپ و راست صورت، ب یها قسرت

و  نیشردت چر   یابیر ارز ی( بررا 4/2 و 4/1، 4/8) یفرعر  اریر از سه مع ن،یا

 ن،ی. بنرابرا دیر گردو چررو  اسرتفاده    نیعرق چر  فیچرو  مطابق با تعار

 فیکنندگان واگرذار شرد. تعرار    یابیارز یذهن یبه داور گفته  یپ یها گروه

 (.  1( )جدول 7است ) ریبه شرح ز اسیمق یها گروهکل 

و تلرت   یموضرع  یهوشر یصرورت برا اسرتفاده از ب    یساز عرل جوان

دو مکران اهردا    یگرذار  توسرط  شرا ه   ک،یتکن نیا  ام گرفت. ا یبخش يرام

کننرده، بعرد از    افرت یداخرل ران( و در  ایر طور معررول شرکم و    بهکننده )

 ی کشراله  نیچر  ی هیشروع شد. دو سوراخ کوچک در  ات رار،یمشورت با ب

برا   نگرر یمللول  کترات ر  تریل یلیم 488) سنتیشد و مللول تام  ادیران ا

( برا  288888: 1 نی فرر  یاپ تریل یلیم 4/8درصد و  2 نیگنوکائیل تریل یلیم 28

 ی هیر شرکم در  ات  نیی( در پرا Lamis infiltratorبرا رول )  کیر استفاده از 

ين  عیشد تا از گسترش سرر  قیيهسته تزر اریشد. مللول بس یم قیاهدا تزر

 یدچار درد  شرود. چربر   راریب یموضع یهوشیشود تا در موارد ب یریجلوگ

برداشت شد کره   کسانی یها برش قیاز طر یس یس 7شده به مقدار  رهیيسپ

برا سرر    یمترر  یسرا ت  23متر و طرول   یلیم 1/2کا و  به قطر  کیکار با  نیا

)بره   ترر یل یلر یم 68 پی( که به سر گ تولTulip cannula)بال ت( ) میضخ

 یا  ام گرفرت. پرردازش چربر    ،علت سرعت و عرلکرد بهتر( متصل است

ا  رام شرد. پرس از پرر کرردن       قره یدق 38وژ ساده به مردت  یفیتوسط سا تر

 در( و 3شرد )  یبرداشت شده، کرا ول از سرر گ خرار  مر     یسر گ با چرب

 الیر بیدر هر طرف ملل  ازول یس یس 3به مقدار  یچرب قیتزر نیاول ت،ی ها

 .دیگرد قیتزر یمتر یلیم 6هفته، با کا ول  5جلسه با فواصل  3در 

ترازه   یسه  وبرت( چربر   م روع در) یدر گروه اول، در دو  وبت بعد

ران برداشرته و در هرران    یوبت از قسرت داخلدر هر   یس یس 7 زانیبه م

شرد. در   قیر تزر الیر بی ازول ی هیر در هر طرف  ات یس یس 3 زانیبه م ،زمان

 یو تیا  ام شرد و پرس از رضرا    راریطرف صورت ب کیدر  قیتزر ،ابتدا

شرد. در گرروه    یا  رام مر   گریدر سرت د کسانی قیبعد از  گاه کردن، تزر

( از یسر  یسر  28)مقردار   قیر جهرت تزر  ازیر مرورد    یدوم، ت م کل چرب

 یچربر  یمرابق  ق،یر تزر نیران برداشرته شرد و بعرد از اولر     یقسرت داخلر 

شرد و در دو  وبرت    یدار گراد  گره  یسا ت ی درجه -10 یما ده در دما یباق

  قیر هرا نرد گرروه اول، تزر   ،یری زدا خیر چهار هفتره پرس از    ی بعد با فاصله
 

شرده را برا اسرتفاده از     قیر تزر ی هیر شرد کره  ات   هیان توصر راری. به بدیگرد

 قیر سره روز پرس از تزر   یبررا  کیر وتیب یي تر  یکرپرس گرم و پراد موضع

 یاز عفو رت، از چربر   یریر گ  یماساژ دهند. قابل ذکر اسرت بره منظرور پر    

 رو ره برداشرت شرد و تلرت کشرت       کیر  ق،یر ساکشن شده قبرل از تزر 

 قرار گرفت.   یکروبیم

مراه   14و  12، 9، 6، 3فواصل  درقبل از عرل و  رارانیب ی هیاز کل

 هیر ته الیر بی ازول ی هیاز  ات کیفوتوگراف ریبعد از يخرین تزریق، تصاو

 اریرربرر اسراس مع   الیر بی ازول ی هیر و چررو   ات  نیشرد و شردت چر   

MFWS  مراهر و   ییبرا یو ز کیجراح فو  تخصب پالست کیتوسط

برود،  اطالع  یشده ب قیتزر یکه در خصوص  وع چرب گرید ی با ت ربه

هرر   ریتصراو  یو بررسر  نره یما ده با معا یباق یچرب زانیشد و م یابیارز

مراترل   یما رده در تررام   یباق یچرب زانی. مدیو ثبت گرد نییتع رار،یب

و برا   هیر برا ت ر  کیپالسرت  یتوسط یک پزشک فو  تخصرب جراتر  

 یصورت گرفرت. بررا   یکر یها یابیجهت ارز یبصر اریاستفاده از مع

 قیر تلرت تزر  ی هیر از  ات ،یریر گ یپر  ی هر مرتلره  کار، در نیا  ام ا

 ی سره یپزشرک برا مقا   ،یبعرد  یها عکس گرفته شد و در  وبت ،یچرب

 یما رده را برريورد  ررود. بررا     یبراق  یچربر  زانیر قبل و بعد، م ریتصاو

 استفاده شد. ندریگرفته شده، از دستگاه فتوفا ریتصاو یساز کسانی

 ق،یر در دو طررف ملرل تزر   ینگیعررل شرامل  راقر    ازعوارض بعرد  

در دو  قیر در ملرل تزر  یدر بافت صورت، ادم صورت و  راهروار  یکبود

 و ثبت شد.   یگروه بررس

برا اسرتفاده از    قیتزر ازماه بعد  14و جراح در  راریب یترندیان رضازیم

 ظرر،   یبر  ،یراضر  ،یصرورت کرامال راضر    هبر  کرتیل یا رتبهم 4 اریمع کی

عررل   ازبروز عوارض بعرد   ن،یشد. هرچن هدیسن  یو کامال  اراض ی اراض

هر سره   یدر صورت در ط ینگیو  اقر ی اهروار ،یادم صورت، کبود ری ظ

 .  دیو ثبت گرد یبررس رارانیمرتله در ب

  24 ی  سرخه  SPSSافرزار   وارد  ررم  تیر مطالعره در  ها  یها هافتی

(version 25, IBM Corporation, Armonk, NY شررد و بررا )

  ، يزمرررررونMann-Whitney ،t ،2χ یيمرررررار یهرررررا يزمرررررون

measures ANOVA Repeated  و يزمررونFriedman و  هیررت ز

 .  دیگرد لیتلل

 چروک و نیچ شدت یابیارز یبرا اسیمق یها گروه کل فیتعار. 1 جدول

 شرح تعریف گروه
 .است ممتد بینی خط و شود نمی مشاهده نازولیبیال ی ناحیه در چروکی و چین گونه هیچ چروک و چین بدون صفر

 .است مشاهده قابل اما عمق، کم بسیار چروک و چین خفیف بسیار چروک و چین 5/0
 .شود می دیده جزیی تورفتگی و مشاهده قابل چروک و چین مشاهده قابل چروک و چین 1
 *.باشد می متر میلی 1 از کمتر چروک عمق است، مشخص رفتگی تو و مشاهده قابل چروک و چین خفیف چروک و چین 5/1
 *.است متر میلی 1-2 بین چروک عمق و مشاهده قابل وضوح به چروک و چین متوسط چروک و چین 2
 *.است متر میلی 2-3 بین چروک عمق و مشاهده قابل و برجسته چروک و چین برجسته چروک و چین 5/2
 *.است متر میلی 3 از بیش چروک و چین عمق و خزنده و عمیق چروک و چین عمیق چروک و چین 3
 است. یاببر بريورد ارز یمبتن یزیکیف یریگاز ا دازه ی و چرو  ب ینچ *
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 ها افتهی

پوسرت   یسراز  جروان  یبرا یچرب قیتزر یدایکا د راریب 03 ،مطالعه نیدر ا

 ایر  زم و  طیبه علت عدم اتراز شرا راریب 23قرار گرفتند که  یابیمورد ارز

 فرره تلرت    38ه ودر دو گر راریب 68و   دعدم توافق، از مطالعه خار  شد

 یمرورد مطالعره قررار گرفتنرد. در طر      ،شده زیفر یتازه و چرب یچرب قیتزر

 ی فر از گروه چربر  9تازه و  ی فر از گروه چرب 6) راریب 14 ،یریگ یمدت پ

مرورد   5شرامل   ،شده( از مطالعه خار  شد د. علت خرو  از مطالعره  زیفر

 قیر مورد عدم مراجعات بعد از تزر 7 ،یچرب قیتزر ی سه دوره لیعدم تکر

برود. قابرل ذکرر اسرت      قیتزر ی هیدر  ات دیمورد به علت بروز ادم شد 5و 

 داشرت و   یدار یعلل موارد خررو  از مطالعره در دو گرروه تفراوت معنر     

  (.3مورد بود )شکل  2علت عوارض، در هر دو گروه خرو  به 

 

 
 Modified Fitzpatrick wrinkle scale ی نمره نیانگیم. 3 شکل

(MFWS )قیتزر نیآخر از بعد ماه 11 تا یچرب قیتزر قبل از  

 

 بیر شده بره ترت  زیتازه و فر یچرب قین سن دو گروه تلت تزریا گیم

(. در دو گرررروه P=  52/8سرررال برررود ) 19/53 ± 17/6و  79/51 ± 29/4

( درصرد  4/98در مقابل  درصد 7/91 فر زن ) 19و  22 بیبه ترت گفته،  یپ

 (.2( )جدول P=  09/8بود د )

 

 گروه دو کیدموگراف یرهایمتغ عیتوز. 2 جدول

 مقدار گروه متغیر
P فریز چربی تازه چربی 

 شده

  (سال)سن

 (معیار انحراف ± میانگین)
29/5 ± 79/41 17/6 ± 19/43 42/0 

  جنس

 ([درصد) تعداد]

 2( 5/9) 2( 3/8) مرد
89/0 

 19( 5/90) 22( 7/91) زن

 

 نیماه بعد از يخرر  14را از عرل تا  MFWS ی  رره نیا گی، م5 شکل

شرده  شران    زیر ترازه و فر  یچربر  قیر دو گروه تلت تزر کیبه تفک قیتزر

 

 
در  یقسال بعد تزر یکتا  یماندهباق یدرصد چرب یانگین. م4 شکل

 دو گروه

 
در سره مراه    الیبیو چرو   ازول نی، شدت چگفته  یپدهد. برابر  رودار  یم

در  افت،امرا یدر هر دو گروه کراه    یا طور قابل مالتظه هب ق،یبعد از تزر

شردت   گرر ید برار شرده،   قیر تزر یچرب زانیبا کاه  م ،یبعد یها ماه یط

 MFWS ی  ررره  ی سره یمقا گر،یداشت. از طرف د  یو چرو ، افزا نیچ

عررل،   ازبعرد   14و  12، 9، 6، 3 یهرا  در مراه  ن،یعرل و هرچنر  ازدر قبل 

 راتییر رو رد تغ  ن،یدو گرروه  شران  رداد. هرچنر     نیرا ب یدار یتفاوت معن

 یدار یاختالف معنر  که شان داد  ،یریگ یماه پ 14 یدر ط MFWS ی  رره

 (.P=  37/8دو گروه وجود  دارد ) نیب

 قیر تزر یبافت چربر  یما دگار زانیم یفراوا  عی، توز3در جدول 

اسرت.   يمرده  ،ییبایو ز کیپالست یشده طبق  ظر فو  تخصب جرات

شرده ترا    قیتزر یبافت چرب یما دگار زانیم يمده، دست به جیبرابر  تا

در  امرا  ، داشرت  یدار یدر دو گروه اختالف معنر  قیتزر ازماه بعد  12

دار بود و در گروه تلرت   یاختالف دو گروه معن ق،یتزر ازماه بعد  14

( در سرطح  درصرد  4/12 فر ) 3در  یما دگار زانیتازه، م یچرب قیتزر

در  یشرده، ما ردگار   زیر فر یچرب قیدر گروه تلت تزر اما ،ب بودخو

 (. P=82/8بود ) شتریسطح متوسط ب

، در هرر دو گرروه تلرت    Friedmanقابل ذکر است بر تسب يزمون 

سال بعرد   کی یدر ط یبافت چرب یشده، ما دگار زیتازه و فر یچرب قیتزر

دو  نیکراه  بر   زانیر م اما ،(P < 81/8داشت ) یدار یکاه  معن قیتزر از

  داشت. یدار یگروه، اختالف معن

 قیر تزر ازما ده در سه ماه بعد  یباق یدرصد چرب ن،یبرابر  ظر متخصص

(23/8  =P( در ش  ماه بعد ،)06/8  =P در ،)9   ( 94/8مراه بعرد  =P در ،)

دو گروه، تفاوت  نی( بP=  74/8ماه بعد ) 14( و در P=  35/8ماه بعد ) 12

 قیر تزر ازماه بعرد   14 یدر ط یکاه  بافت چرب یدار  شد. درصد کل یمعن

  قیر تزر و در گرروه تلرت   49/8 ± 13/8تازه  یچرب قیدر گروه تلت تزر
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 قبل      بعد ماه 9     بعد ماه 6    بعد ماه 1     بعد ماه 11    بعد ماه 11
 زمان

66/16 

66/86 

66/76 

66/66 

66/16 

66/46 

66/96 

 بعد ماه 9      بعد ماه 6       بعد ماه 1     بعد ماه 11        بعد ماه 11
 زمان

 - شده فریز چربی - تازه چربی

 - شده فریز چربی ........ تازه چربی
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 گروه دو در قیتزر از بعد ماه 12 و 6 ،3 در شده قیتزر یچرب بافت یماندگار یفراوان عیتوز. 3 جدول

 P مقدار گروه یماندگار یتوضع زمان

 (n=  42شده ) یزفر یچرب (n=  42تازه) یچرب

 یقماه بعد از تزر 3
 18( 7/85) 17( 8/70) خوب یلیخ

23/0 
 3( 3/14) 7( 2/29) خوب

 یقماه بعد از تزر 6

 13( 9/61) 13( 2/54) خوب یلیخ

 6( 6/28) 8( 3/33) خوب 87/0

 ( 5/9) 3( 5/12) متوسط

 یقتزرماه بعد از  9

 4( 0/19) 7( 2/29) خوب یلیخ

64/0 
 10( 6/47) 7( 2/29) خوب

 4( 0/19) 6( 0/25) متوسط

 3(3/14) 4(7/16) یفضع

 یقماه بعد از تزر 12

 7( 3/33) 10( 7/41) خوب

 10( 6/47) 5( 8/20) متوسط 14/0

 4( 0/19) 9( 5/37) یفضع

 یقماه بعد از تزر 15

 0 3( 5/12) خوب

 10( 6/47) 3( 5/12) متوسط 02/0

 11( 4/52) 18( 0/75) یفضع

 به صورت تعداد )درصد( آمده است. مقادیر
 

دو گرروه   نیدار بر  یدرصد بود و تفاوت معن 61/8 ± 11/8شده  زیفر یچرب

 یطر ما ده در  یباق یبافت چرب نیا گی، م5 شکل(. در P=  73/8 شد ) دهید

اسررت. برابررر يزمررون  يمرردهدر دو گررروه  قیررتزر نیيخررر ازمرراه بعررد  14 

Repeated measures ANOVAیبافرت پربر   یما ردگار  راتیی، رو د تغ 

(. هر چنرد  P=  09/8 داشت ) یدار یدو گروه اختالف معن نیشده ب قیتزر

داشرت   یدار یشده کراه  معنر   قیتزر یدر درون هر دو گروه، مقدار چرب

(81/8 > P.) 

 یچربر  یو جرراح از ما ردگار   ررار یب یترندی، درصد رضا4 شکل

شرده   زیر ترازه و فر  یچربر  قیر دو گروه تلت تزر کیرا به تفک قیتزر

  فرر  0 بیر بره ترت  گفتره،   یپر دو گرروه   رارانیب نیدهد. از ب ی شان م

 یعررل کرامال راضر    ی  هیدرصد( از  ت 6/20 فر ) 6درصد( و  3/33)

( از درصررد 6/20 فررر ) 6درصررد( و  7/16)  فررر 5بود ررد. در مقابررل، 

شده  زیفر ی( از گروه چربدرصد 3/15 فر ) 3و  یعرل  اراض ی  هی ت

 یترندیرضرا  ،در م رروع  امرا  ،بود رد  یعرل کامال  اراضر  ی  هیاز  ت

 ی(. بررسر P=  10/8 داشرت )  یدار یدو گروه، اخرتالف معنر   رارانیب

درصرد( از گرروه    3/40مرورد )  15 شان داد در  زیجراح   یترندیرضا

شرده، جرراح    زیفر یچربدرصد( از گروه  3/33مورد ) 7تازه و  یچرب

 یمورد از گروه چربر  5در  ن،یبود. هرچن یعرل کامال راض ی  هیاز  ت

وجرود   یجراتر  یتیشرده،  ارضرا   زیفر ی فر از گروه چرب 5تازه و در 

شرده، جرراح از    زیفر یچرب ( از گروهدرصد 4/9مورد ) 2داشت و در 

دار  برود   یاخرتالف دو گرروه معنر    اما ،بود یعرل کامال  اراض ی  هی ت

(89/8  =P.) 

 

 
 صورت یساز جوان جهت یچرب قیتزر ی جهینت از جراح و ماریب یتمندیرضا یفراوان درصد. 1 شکل
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 یدار یدو گرروه اخرتالف معنر    نیعررل، بر   از، عروارض بعرد   5برابر جدول 

ترازه و   یچربر  قیدرصد( از گروه تلت تزر 3/0 فر ) 2که  یطور هب ؛ داشت

 ینگیشده دچار  راقر  زیفر یچرب قیدرصد( از گروه تلت تزر 8/19 فر ) 5

  بیر بره ترت  گفتره،   یپر (. از دو گرروه  P=  58/8در بافت صورت شرد د ) 

در بافرت صرورت    ی( دچار کبوددرصد 6/20 فر ) 6درصد( و  3/0)  فر 2

( درصرد  0/23 فرر )  4درصرد( و   3/0)  فر 2 ن،ی(. هرچنP=  12/8شد د )

 فرر   3درصرد( و   2/5)  فرر  1 بیر ( و بره ترت P=  23/8دچار ادم صورت )

 (.P=  33/8در بافت صورت شد د ) ی( دچار  اهرواردرصد 3/15)

 

 گروه دو در یچرب قیتزر از بعد عوارض یفراوان عیتوز. 4 جدول

 P مقدار گروه نوع عوارض
 یچرب
 تازه

 شده یزفر یچرب

 40/0 4( 0/19) 2( 3/8) صورت ینگیناقر
 12/0 6( 6/28) 2( 3/8) در پوست صورت یکبود

 23/0 5( 8/23) 2( 3/8) ادم صورت
 33/0 3( 3/14) 1( 2/4) در صورت یناهموار

 به صورت تعداد )درصد( آمده است. مقادیر

 

 بحث

)گرافرت(   و رد یپ یالیدر ا تقال سر یما دگار ی سهیبا هدف مقا ،مطالعه نیا

 یسراز  ترازه در جروان   یو چربر  زیر فر یشده در دمرا  رهیاتولوگ ذخ یچرب

 صورت ا  ام گرفت.

 از، در سره مراه بعرد    MFWS اریر  شان داد مع تاضر، ی مطالعه جی تا

در  یبر یطرور تقر  بهداشت و  یدار و قابل توجه یکاه  معن ق،یتزر نیيخر

بره مرروز زمران برا      اما ، املسوس بود الیبی ازول یها چرو  رارانیب ی هره

و  نیو چر  افرت ی  یافرزا  MFWS اریر ق شده، معیتزر یکاه  بافت چرب

 ،ترال  نیامرا در عر   ،کرد د دای، به مرور زمان توسعه پهی ات نیا یها چرو 

 قیر ها  سبت بره قبرل از تزر   و چرو  نیشدت چ ق،یماه بعد از تزر 14در 

دار  برود.   یدر دو گرروه معنر   MFWS راتییتغ اما ،داشت یمطلوب تیوضع

Li دیاسر  کیر الورو یه قیتزر یدایکا د راریب 188 یا در مطالعه ،و هرکاران 

 کیر  ررار، یو در هرر ب   رد را ا تخراب  رود  الیبی ازول یها رفع چرو  یبرا

 النیرسرت  قیر تزر گرر، یشرد و در طررف د   قیر تزر النیطرف صورت، رست

 یبررا  MFWS اریاز مع ،مطالعه نیصورت ا  ام گرفت. در ا فتیهرراه با ل

در  يمرده  دست به جیاستفاده شد که  تا الیبی ازول یها شدت چرو  یابیارز

( 13دو گروه  شران  رداد )   نیرا ب یدار یتفاوت معن ق،یتزر ازسال بعد  کی

 تاضرر  ی مطالعه مشرابه مطالعره   ينا  ام گرفته در  ی و هر چند که مداخله

مشرابه   راتییر تغ ی  شان دهنرده  ،کار گرفته شده هب یابیارز اریمع اما ست،ی 

 یکره درصرد چربر    یطرور  هبر  ؛باشد یم یریگ یمدت پ یشده در ط  ادیا

در  امرا  ،داشرت  یکراه  قابرل تروجه    قیر تزر ازما ده در سه ماه بعرد   یباق

 کرتر بوده است. یبعد، درصد کاه  چرب یها ماه

اسرت   نیصورت، ا یها و چرو  نیچ یابیدر ارز یمشکل اساس کی

 یقر یدق اریر و مع اسرت  یصورت بصرر  هو چرو ، ب نیشدت چ نییکه تع

ين  یبررا  ییارهایمع ر،یاخ یها در سال اما ،ين وجود  دارد یریگ ا دازه یبرا

  اریرررتررروان بررره مع یهرررا مررر ين ی ه شرررده اسرررت کررره از جرلرررهیرررارا

Wrinkle severity grading scale (WSGSاشاره  رود که ا )ار،یر مع نی 

ز ين ا امرا  ،کنرد  یم میصورت را به پنج طبقه تقس یها و چرو  نیشدت چ

 ظررات   ی لهیوسر  هباشد، مرکن اسرت بر   یم یبصر زی  اریمع نیکه ا ییجا

 (.  12کنندگان مخدوش گردد ) یابیارز

 قیر تزر یبافرت چربر   یما دگار زانی شان داد م تاضر، ی مطالعه جی تا

 68بره   کیر در هر دو روش، مشابه و  زد قیماه پس از تزر 14 یشده در ط

 زیر ترازه و فر  یچربر  قیر تزر یبرا یتی ظر، ارجل نیدرصد بوده است و از ا

شرده، دفعرات    زیر فر یچربر  قیکه در تزر ییاز ين جا اما ،شده وجود  دارد

شرود، بره  ظرر     یم یبار اقدام به برداشت چرب کیو تنها  استمداخله کرتر 

 یهرا  نره یو هز یشده از  ظر مرداخالت جراتر   زیفر یچرب قیرسد، تزر یم

ترازه، ارجرح باشرد. در خصروص      یچرب قی سبت به روش تزر یرارستا یب

خود متوجه شد که شرکل   ی در مطالعه Colemanشده،  زیفر یچرب یایمزا

کنرد و   یخود را تفظ م یما د و سازگار یم یدر طول زمان ثابت باق یچرب

 .(15)است  یداریپا یها  شا ه یدارا

کررره  اسرررتو هرکررراران، فررررض شرررده  Ibrahiem ی در مطالعررره

 نییپرا  یتوا د در دمرا  یم ،یمعرول پوساکشنیبه دست يمده از ل راتیپويسپیل

 یالیسرر  قیتزر ،شود و سپس رهی( تفظ و ذخگراد یسا ت ی درجه -10 ری)ز

گرافرت   ی باره کی قیکه با تزر یچرب ی بر جذب دوباره یچرب یمقدار کر

 یبافرت چربر   یفراور ن،یب نی(. در ا3کند ) یغلبه م ،دهد یتازه رخ م یچرب

( ا  رام  قیر و تزر وژیفی)ساکشرن، سرا تر   Coleman روشکره برا    یقیتزر

يورد و سرطح   یمز ده را به وجود  یها تیاز يدیپوس یشتری، تعداد بردیگ یم

 .(11)کند  یتفظ م یچرب و دیرا در پ یتر عرلکرد مطلوب

 یهرا   رو ره  یدر مطالعره برر رو   ،و هرکراران  Lidagosterدر مقابل، 

ترازه، از   یچربر  یبره جرا   و رد یپ یکه برا یوا اتی شان داد د در ت ،یوا یت

 یهرا  تیپوسیاستفاده شده است، کاه  يد خچالیشده در  ی گهدار یچرب

بروده   شرتر ی، بیچربر  یهرا   التهاب و مرگ سلول یها در  شا ه  یز ده، افزا

زودترر فاسرد    خچرال ی یشده در دمرا  ی گهدار یچرب قت،یو در تق است

  ی)برا دمرا   خچرال ی یشده در دمرا  ی گهدار یبافت چرب یشود و خراب یم

 شرتر یهفته(، ب کیاز  شتری)ب یزمان  گهدار  یگراد( با افزا یسا ت ی درجه 5

  زیررفر یدر دمررا یبافررت چربرر یکرره  گهرردار یدر تررال ؛(12)شررود  یمرر

کره در   یطرور  هب است؛ هگراد( با فساد کرتر هرراه بود یسا ت ی درجه -10)

اسرتفاده   قیر قابل تزر ی ن به عنوان  رو هيتوان از  یدو ماه بعد از ساکشن، م

 سرت یهرکراران، ز  و  Erdim گرر ید ی در مطالعره  ،عرالوه  ه(. بر 14 رود )

اسرت   یاز گرافت شتریب متر یلیم 6برداشت شده با کا ول  یچرب و دیپ یریپذ

شرده توسرط    قیر تزر یترر برود و ا تقرال چربر     کوچرک  یهرا  که با کرا ول 
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در  افتره ی نیر ( کره ا 16برود )  گریکرد یگرم مشابه  28و  16، 15 یها سوزن

 ی در مطالعره  یکه برداشرت چربر   یطور هب ؛مشهود بود زی  ضرات ی مطالعه

 یما ردگار  زانیر ا  ام گرفرت،  شران داد م   یمتر یلیم 6که با کا ول  تاضر

   قابل قبول بوده است. ق،یبعد از تزر ماه 14در  یقیتزر یبافت چرب

و  رراران یب یترندیرضرا  زانیر م تاضرر،  ی مطالعره  یهرا  افتهیبرابر 

شرده اخرتالف    زیر ترازه و فر  یچربر  قیر جراح در دو گروه تلرت تزر 

در  زیر عرل   ازان عوارض بعد زیم گر،ید ی داشت و از سو یدار یمعن

رو، با توجه به مرداخالت   نیا از داشت.  یدار یدو گروه اختالف معن

 ی شرده و عردم مشراهده    زیر فر یچربر  قیکرتر در روش تزر یتهاجر

بره  ظرر    ه،یر و عوارض ثا و یبافت چرب یما دگار نیدار ب یمعن تفاوت

 یسراز  جروان  یشرده در اعررال جراتر    زیفر یرسد استفاده از چرب یم

 ارجح باشد.   ،شده زیفر یچرب قیپوست صورت  سبت به روش تزر

ت رم   یکر ری ظ ییها تیملدود یدارا تاضر ی مطالعه ،تال نیدر ع

ها و در دسرترس  برودن ابرزار     از  رو ه یا تعداد قابل مالتظه زشی رو ه، ر

 هاح بر ر)توسرط جر   ما رده  یبراق  یمقردار چربر   قیر جهت بريورد دقمناسب 

  یطرو    یریر گ یمدت زمران پر   گر،ید ی( هرراه بود. از سویصورت بصر

 ( از MFWSصرورت )  یهرا  چررو   یابیارز ی  ررهماه( و استفاده از  14)

 

گرردد   یمر  شرنهاد یپ رو، نیر ا ازگرردد.   یمطالعه ملسوب مر  نی قاط قوت ا

 .ردیا  ام گ نهیزم نیدر ا یشتریمطالعات ب

 

 یریگ جهینت

مراه   14شرده ترا    قیتزر یچرب یما دگار زانی شان داد م تاضر ی مطالعه جی تا

مشرابه برود و    ،شرده  زیتازه و فر یچرب قیدر دو گروه تلت تزر قیتزر ازبعد 

عررل، در دو گرروه مشرابه     ازاز دسرت رفتره و عروارض بعرد      یچربر  زانیم

شرده، تنهرا    زیفر یچرب قیدر روش تزر که نیبا توجه به ا رو، نیا ازباشد.  یم

 و شرود  یمر  یجهت برداشرتن بافرت چربر    یجرات ی بار اقدام به مداخله کی

پوسرت   یسراز  رسد جروان  یباشد، به  ظر م یکرتر م زیعرل   یها نهیان هززیم

 تازه ارجح باشد. یچرب قیشده،  سبت به تزر زیفر یچرب قیبا تزر

 

 یتشکر و قدردان

 ی در رشرته  یفرو  تخصصر   یدکترر  ی  امره  انیر تاصرل پا  ،تاضر ی مقاله

 ی در تروزه  396491 ی اسرت کره برا شرراره     یریو ترم کیپالست یجرات

 نیر ا ازو اجرا شرد.   بیاصفهان تصو یپزشک ی دا شکده یمعاو ت پژوهش

 .ندی را یتشکر م شانیمقاله از زترات ا سندگانی و رو،
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Abstract 

Background: This study aimed to compare the survival in serial autologous fat transfer between frozen and 

fresh fat among patients referred for face rejuvenation. 

Methods: In a clinical trial study, 60 volunteer patients for fat injection in the nasolabial region were divided 

into two groups of 30. In the first group, fresh fat was removed from the inner thigh, and 3 cc was injected on 

both sides of the nasolabial fold. 3 to 4 weeks later, subsequent injections were performed in the same way. In 

the second group, the amount of fat required for 4 sessions of injection was removed from the inner thigh, and  

3 cc was injected in the first time; the rest of the fat was frozen at -20° C and during the next times, after 

defrosting in place, was injected in nasolabial region. The shelf life of adipose tissue was determined and 

compared between the two groups 3, 6, 9, 12, and 15 months after injection. 

Findings: Comparison of changes in facial wrinkle assessment score (MFWS) before and 3, 6, 9, 12, and 15 

months after surgery did not show any significant difference between the two groups (P = 0.37). The overall 

percentage of adipose tissue reduction during 15 months after injection was 0.59 ± 0.13 percent in the fresh fat 

injection group and 0.61 ± 0.11 percent in the frozen fat injection group with no significant difference between 

the two groups (P = 0.73). 

Conclusion: Due to the fact that survival injected fat is not differ between the two methods of injecting fresh and 

frozen fat, the use of frozen fat seems to be preferable for rejuvenation of the skin due to one-time fat removal 

and lower operating costs. 

Keywords: Autologous fat, Rejuvenation, Survival 

Citation: Omranifard M, Abdali H, Asilian A, Yadollahi E. Comparison of Survival in Serial Autologous Fat 

Transfer between Frozen and Fresh Fat in Face Rejuvenation: A Clinical Trial Study. J Isfahan Med Sch 

2020; 38(591): 670-8. 

 

Original Article 

http://dx.doi.org/10.22122/jims.v38i591.12878
https://orcid.org/0000-0001-9312-6101
https://orcid.org/0000-0001-6526-2659

