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So sánh giữa phương pháp truyền mỡ được làm giàu tế bào 
gốc với phương pháp ghép mỡ truyền thống sau các tiến trình 
thẩm mỹ sử dụng một khảo sát về sự hài lòng của bệnh nhân. 

Giới thiệu: Vai trò của các tế bào tái sinh trong mô mỡ của người 
trưởng thành thì vẫn chưa được khám phá hết. Hiện tại, các nghiên 
cứu lâm sàng còn giới hạn trong việc so sánh sự hài lòng của bệnh 
nhân với phương pháp truyền mỡ được làm giàu tế bào gốc (CEFT) 
với phương pháp truyền mỡ tự thân (AFT) trong các chỉ định thẩm 
mỹ đã được thực hiện. Trong tài liệu này, chúng tôi trình bày các dữ 
liệu thu được từ bảng câu hỏi về sự hài lòng của bệnh nhân. 
Phương pháp: Các bệnh nhân trải qua ghép mỡ theo phương 
pháp AFT hay CEFT. Thành phần tham gia nghiên cứu được khảo 
sát về sự hài lòng tổng quát, tính cân đối, sự biến dạng, hình thành 
sẹo và sắc tố da. Biểu đồ bệnh viện được quan sát về các biến 
chứng, và các đáp ứng khảo sát bệnh nhân giữa các nhóm được 
so sánh. 
Kết quả: Giữa tháng 1/2009 và tháng 9/2011, 36 bệnh nhân được 
theo dõi trong 6 tháng và gửi mail khảo sát. Trong số họ, 17 (12 
CEFT và 5 AFT) đã hoàn thánh khảo sát về Tỉ lệ hài lòng của bệnh 
nhân. Vào khoảng giữa thời gian theo dõi 10.7 tháng, tỉ lệ hài lòng 
trung bình là 5.2 trong 6 (5.3 so với 5.0 của CEFT và AFT, theo thứ 
tự, P=0.42). Không có sự khác biệt đạt ý nghĩa thống kê về tính 
biến dạng (5.1 so với 4.7, P=0.50), tính cân đối (4.5 so với 5.0, 
P=0.48) hay hình thành sẹo (5.3 so với 4.5, P=0.23). Tuy nhiên, sự 
hình thành sắc tố da được cải thiện trong nhóm CEFT so với AFT 
(P<0.001). Không có bệnh nhân nào trong nhóm AFT ghi nhận sự 
cải thiện sắc tố da, trong khi đó 7 trong 17 điều trị bằng CEFT ghi 
nhận sự cải thiện về sắc tố da. 
Kết luận: Truyền mỡ được làm giàu tế bào gốc trên vùng mặt và cơ 
thể cho các tiến trình thẩm mỹ mang lại các tỉ lệ hài lòng cao của 
bệnh nhân. Các dữ liệu bước đầu của chúng tôi đã chứng minh sự 
hài lòng tương tự về tính cân đối, sẹo, và sự biến dạng ở các bệnh 
nhân được điều trị với CEFT so với AFT, mà không có bất kỳ biến 
chứng nào. Một cách không mong đợi, một sự cải thiện lâm sàng 
có thống kê về sắc tố da được nhìn thấy ở các bệnh nhân được 
điều trị với CEFT so với AFT. Các nghiên cứu xa hơn cần được 
thực hiện để hiểu tốt hơn về hiện tượng này. 
Các từ khoá: ghép mỡ, tế bào tái sinh, tế bào gốc, khảo sát bệnh 
nhân, sắc tố da, sự hài lòng bệnh nhân. 

(Ann Plast Surg 2013;70:410-415) 

hép mỡ tự thân để thực hiện các tiến trình tạo hình mô 
mềm các khiếm khuyết đã bắt đầu phổ biến vào những 
năm 1980. Các kinh nghiệm ban đầu tập trung vào nâng 

các mô mềm ở vùng mặt, tuy nhiên các bác sỹ tạo hình đã nhanh 
chóng mỡ rộng các ứng dụng của truyền mỡ tự thân (AFT) để bao 
gồm tạo hình các tật dị thường bẩm sinh, di tật cho chấn thương, 
và cắt bỏ do ung thư. Các bác sỹ thẩm mỹ cũng đã sử dụng mỡ 
như một chất làm đầy để trẻ hoá các mô mềm. Các đặc tính vốn có 
của mỡ cụ thể là an toàn, dễ thao tác, bản chất tự thân và khả năng 
thay đổi kết quả bằng cách lập lại tiến trình đã làm cho mỡ trở thành 
vật liệu lý tưởng cho các tiến trình tạo hình. Mặc dù kết quả thẩm 
mỹ tuyệt với có thể đạt được ngay lập tức sau khi điều trị, tiến trình 
tiêm mỡ truyền thống cho thấy hiệu quả không kéo dài được lâu với 
tỉ lệ lên đến 70% thể tích mô được cấy ban đầu bị tái hấp thu. 
Ngày nay chúng ta biết rằng mô mỡ hút ra bao gồm hai thành phần, 
cụ thể là lipid bao gồm các tế bào mỡ và tế bào trung mô có chứa 
một gian tế bào. Gần đây, các đặc tính vốn có này của phần mỡ 
được tiêm trước đó được đề nghị như là sự giải thích cho sự khác 
biệt trong sự sống sót của mô ghép cuối cùng. Vào năm 2001, sự 
tồn tại của các tế bào tái sinh đa dòng trong mỡ người trưởng 
thành được công nhận và xuất bản bởi Zuk và cộng sự. Các tế bào 
tái sinh này vẫn còn khả năng để trải qua sự tái sinh và sự biệt hoá 
tế bào. Cụ thể, các tế bào tái sinh từ mỡ (ADRCs) có tiềm năng biệt 
hoá thành các dạng mô có nguồn gốc trung mô, cụ thể là tế bào 
mỡ, tế bào sụn, tế bào tạo xương, và tế bào tạo cơ phụ thuộc vào 
sự ảnh hưởng của môi trường. Tiềm năng điều trị của các tế bào 
toàn năng đã trở thành mối quan tâm cơ bản của nhiều chuyên 
khoa khác nhau trong ngành y và có thể là sự giải thích cho sự sống 
sót thay đổi của mô ghép mỡ. So sánh mỡ toàn diện so với mỡ 
được hút ra ghi nhận mỡ toàn diện có chứa số lượng gấp đôi các 
tế bào progenitor. Các kết quả này được giải thích gấp hai lần. Thứ 
nhất, ADRCs chủ yếu nằm xung quanh các mạch máu lớn, đa số rời 
khỏi vị trí hút mỡ trong suốt quá trình hút mỡ cổ điển. Thứ hai, một 
vài ADRCs được phóng thích vào trong phần nổi trên mặt của phần 
mỡ rút ra và được loại bỏ. Các phần tìm thấy quan trọng này mang 
lại sự hiểu biết sâu sắc bên trong phần thu hoạch và chuẩn bị mô 
ghép mỡ, và hỗ trợ cho việc sử dụng phần mỡ hút ra được làm giàu 
với ADRC. 
Các đặc điểm hứa hẹn khác của mô ghép mỡ đã được công nhận 
gần đây. Các đặc điểm này bao gồm sự gia tăng trong hình thành 
mạch máu được tạo ra bởi các yếu tố tiền hình thành mạch và sự 
tái sinh lớp biểu bì. Các đặc tính vốn có của mỡ được tiêm vào (như 
là sự trưởng thành của mỡ, các chất ngoài tế bào, và sự hiện diện 
của ADRC) có thể giải thích các sự khác biệt này trong đáp ứng của 
mô ghép mỡ. Sự xuất hiện của các hệ thống máy trên thị trường để 
làm giàu mỡ được tiêm với ADRC tự thân đã đưa ra một phương 
pháp điều trị hợp nhất các tế bào tái sinh trong lâm sàng. Tương tự 
như nhiều kỹ thuật mới, mỡ được làm giàu tế bào tái sinh đang 
nhận được cả hai sự hứa hẹn và thái độ hoài nghi. Để giải mã mức 
độ khoa học thật sự so với quảng cáo tiếp thị, một vài tác giả đã 
báo cáo các dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng. Đa số các báo cáo 
cho thấy sự hứa hẹn, nhưng các công việc nghiên cứu vẫn cần 
thực hiện trước khi có sự nhất trí và có thể đi đến việc sử dụng 
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chính xác của các tế bào. Trong thực hành của chúng tôi, chúng tôi 
mang lại cho bệnh nhân thực hiện truyền mỡ với lượng mỡ lấy ra 
được làm giàu với ADRC tự thân trước khi tiêm trở lại vào cơ thể từ 
năm 2009. Trong suốt hai năm qua, kinh nghiệm của chúng tôi về sử 
dụng phương pháp này là rất khả quan từ phía các nhà nghiên cứu 
và bệnh nhân. Mục đích của nghiên cứu hiện tại là để xác định và so 
sánh điểm hài lòng của bệnh nhân trong tất cả các bệnh nhân thực 
hiện ghép mỡ, sử dụng hoặc là phương pháp AFT chuẩn cổ điển 
hay phương pháp truyền mỡ được làm giàu tế bào (CEFT). Điều này 
được tiến hành sử dụng một bảng câu hỏi khảo sát sự hài lòng của 
bệnh nhân. Chúng tôi cũng đánh giá biểu đồ bệnh nhân về bất kỳ sự 
cân đối hay biến chứng tại chỗ có liên quan với ghép mỡ hay các 
men collagenase được sử dụng trong tiến trình làm giàu tế bào. 

PHƯƠNG PHÁP 
Dân số nghiên cứu 
Tất cả các bệnh nhân giữa tháng 1/2009 và tháng 9/2011, trải qua 
ghép mỡ cho các mục đích thẩm mỹ được xem xét cho nghiên cứu. 
84 bệnh nhân (54 CEFT và 30 AFT) trải qua các tiến trình ghép mỡ. 
Sử dụng hai kỹ thuật xử lý được chuẩn hoá : (1) một kỹ thuật lọc hai 
bản (AFT) và (2) một kỹ thuật lọc hai bản được làm giàu với ADRC 
(CEFT). Tại thời điểm nghiên cứu, 36 bệnh nhân có thời gian theo 
dõi 6 tháng và đã hoàn thành bảng câu hỏi khảo sát qua email (Hình 
1). 17 bệnh nhân hoàn thành trả lời khảo sát và được sử dụng trong 
nghiên cứu này. Các bệnh nhân cho điểm từ 1 đến 6 cho tình trạng 
biến dạng, sự cân đối, hình thành sẹo, sắc tố da và sự hài lòng, với 
điểm 6 là mức độ hài lòng cao nhất và 1 là không hài lòng. 

Thu hoạch mô mỡ 
Thu hoạch mô mỡ được tiến hành trong điều kiện gây mê tổng quát 
khi được thực hiện kết hợp với các tiến trình thẩm mỹ khác (như là 
nâng mặt) hay gây tê tại chổ khi chỉ làm hút mỡ. Khoảng gấp đôi thể 
tích mô ghép dự định được thu hoạch, sử dụng dung dịch tumescent 
chuẩn, kỹ thuật hút mỡ sử dụng xy lanh. Mỡ được thu hoạch bằng tay 
với một Canula 3 mL và một xy lanh 60mL. Mô mỡ sau đó được chia 
làm hai phần (Hình 2), một phần để chiết tách ADRC và phần còn lại 
được rửa sạch với hệ thống lọc hai bản Pure Graft (nhà sản xuất 
Cytori Therapeutics, San Diego, Calif) (Hình 2). 
Chuẩn bị mô ghép mỡ làm giàu tế bào 
Một phần của mô mỡ hút ra được đưa vào hệ thống Celution (Cytori 
Therapeuctics) sử dụng một men ly giải collagenase (Celase; Cytori 
Therapeuctics) phóng thích phần mạch máu trung mô (nghĩa là ADRC) 
từ các tế bào mỡ (Hình 3). Hệ thống Celution phân huỷ các tế bào mỡ 
trong khi đó vẫn giữ nguyên phần tế bào trung mô (như là ADRC, tế bào 
màng trong, tế bào cơ trơn mạch máu, các đại thực bào ở mô và các 
tế bào xung quanh mạch máu) (Hình 3). Các tế bào sau đó được rửa 
sạch để loại bỏ phần men còn lại và được làm cô đặc trong một hệ 
thống tự động và khép kín trong phòng mổ. Thời gian toàn bộ cho tiến 
trình phân huỷ và làm giàu khoảng 1,5 giờ. Hổn dịch ADRCs (khoảng 
5mL) được lấy từ hệ thống Celution bằng cách sử dụng một kim tuỷ 
sống 18G. Phần tế bào ADRC này sau đó được đưa vào phần mỡ thứ 
hai được thu hoạch từ hút mỡ và đã được rữa sử dụng hệ thống 
PureGraft; sự kết hợp của hai phần này được gọi là CEFT (Hình 2). Hệ 
thống Celution chưa được FDA chứng nhận; nghiên cứu này được 
chấp thuận qua Hội đồng đánh giá của Hệ thống Sharp Healthcare. 
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hép mỡ tự thân để thực hiện các tiến trình tạo hình mô 
mềm các khiếm khuyết đã bắt đầu phổ biến vào những 
năm 1980. Các kinh nghiệm ban đầu tập trung vào nâng 

các mô mềm ở vùng mặt, tuy nhiên các bác sỹ tạo hình đã nhanh 
chóng mỡ rộng các ứng dụng của truyền mỡ tự thân (AFT) để bao 
gồm tạo hình các tật dị thường bẩm sinh, di tật cho chấn thương, 
và cắt bỏ do ung thư. Các bác sỹ thẩm mỹ cũng đã sử dụng mỡ 
như một chất làm đầy để trẻ hoá các mô mềm. Các đặc tính vốn có 
của mỡ cụ thể là an toàn, dễ thao tác, bản chất tự thân và khả năng 
thay đổi kết quả bằng cách lập lại tiến trình đã làm cho mỡ trở thành 
vật liệu lý tưởng cho các tiến trình tạo hình. Mặc dù kết quả thẩm 
mỹ tuyệt với có thể đạt được ngay lập tức sau khi điều trị, tiến trình 
tiêm mỡ truyền thống cho thấy hiệu quả không kéo dài được lâu với 
tỉ lệ lên đến 70% thể tích mô được cấy ban đầu bị tái hấp thu. 
Ngày nay chúng ta biết rằng mô mỡ hút ra bao gồm hai thành phần, 
cụ thể là lipid bao gồm các tế bào mỡ và tế bào trung mô có chứa 
một gian tế bào. Gần đây, các đặc tính vốn có này của phần mỡ 
được tiêm trước đó được đề nghị như là sự giải thích cho sự khác 
biệt trong sự sống sót của mô ghép cuối cùng. Vào năm 2001, sự 
tồn tại của các tế bào tái sinh đa dòng trong mỡ người trưởng 
thành được công nhận và xuất bản bởi Zuk và cộng sự. Các tế bào 
tái sinh này vẫn còn khả năng để trải qua sự tái sinh và sự biệt hoá 
tế bào. Cụ thể, các tế bào tái sinh từ mỡ (ADRCs) có tiềm năng biệt 
hoá thành các dạng mô có nguồn gốc trung mô, cụ thể là tế bào 
mỡ, tế bào sụn, tế bào tạo xương, và tế bào tạo cơ phụ thuộc vào 
sự ảnh hưởng của môi trường. Tiềm năng điều trị của các tế bào 
toàn năng đã trở thành mối quan tâm cơ bản của nhiều chuyên 
khoa khác nhau trong ngành y và có thể là sự giải thích cho sự sống 
sót thay đổi của mô ghép mỡ. So sánh mỡ toàn diện so với mỡ 
được hút ra ghi nhận mỡ toàn diện có chứa số lượng gấp đôi các 
tế bào progenitor. Các kết quả này được giải thích gấp hai lần. Thứ 
nhất, ADRCs chủ yếu nằm xung quanh các mạch máu lớn, đa số rời 
khỏi vị trí hút mỡ trong suốt quá trình hút mỡ cổ điển. Thứ hai, một 
vài ADRCs được phóng thích vào trong phần nổi trên mặt của phần 
mỡ rút ra và được loại bỏ. Các phần tìm thấy quan trọng này mang 
lại sự hiểu biết sâu sắc bên trong phần thu hoạch và chuẩn bị mô 
ghép mỡ, và hỗ trợ cho việc sử dụng phần mỡ hút ra được làm giàu 
với ADRC. 
Các đặc điểm hứa hẹn khác của mô ghép mỡ đã được công nhận 
gần đây. Các đặc điểm này bao gồm sự gia tăng trong hình thành 
mạch máu được tạo ra bởi các yếu tố tiền hình thành mạch và sự 
tái sinh lớp biểu bì. Các đặc tính vốn có của mỡ được tiêm vào (như 
là sự trưởng thành của mỡ, các chất ngoài tế bào, và sự hiện diện 
của ADRC) có thể giải thích các sự khác biệt này trong đáp ứng của 
mô ghép mỡ. Sự xuất hiện của các hệ thống máy trên thị trường để 
làm giàu mỡ được tiêm với ADRC tự thân đã đưa ra một phương 
pháp điều trị hợp nhất các tế bào tái sinh trong lâm sàng. Tương tự 
như nhiều kỹ thuật mới, mỡ được làm giàu tế bào tái sinh đang 
nhận được cả hai sự hứa hẹn và thái độ hoài nghi. Để giải mã mức 
độ khoa học thật sự so với quảng cáo tiếp thị, một vài tác giả đã 
báo cáo các dữ liệu lâm sàng và cận lâm sàng. Đa số các báo cáo 
cho thấy sự hứa hẹn, nhưng các công việc nghiên cứu vẫn cần 
thực hiện trước khi có sự nhất trí và có thể đi đến việc sử dụng 

chính xác của các tế bào. Trong thực hành của chúng tôi, chúng tôi 
mang lại cho bệnh nhân thực hiện truyền mỡ với lượng mỡ lấy ra 
được làm giàu với ADRC tự thân trước khi tiêm trở lại vào cơ thể từ 
năm 2009. Trong suốt hai năm qua, kinh nghiệm của chúng tôi về sử 
dụng phương pháp này là rất khả quan từ phía các nhà nghiên cứu 
và bệnh nhân. Mục đích của nghiên cứu hiện tại là để xác định và so 
sánh điểm hài lòng của bệnh nhân trong tất cả các bệnh nhân thực 
hiện ghép mỡ, sử dụng hoặc là phương pháp AFT chuẩn cổ điển 
hay phương pháp truyền mỡ được làm giàu tế bào (CEFT). Điều này 
được tiến hành sử dụng một bảng câu hỏi khảo sát sự hài lòng của 
bệnh nhân. Chúng tôi cũng đánh giá biểu đồ bệnh nhân về bất kỳ sự 
cân đối hay biến chứng tại chỗ có liên quan với ghép mỡ hay các 
men collagenase được sử dụng trong tiến trình làm giàu tế bào. 

PHƯƠNG PHÁP 
Dân số nghiên cứu 
Tất cả các bệnh nhân giữa tháng 1/2009 và tháng 9/2011, trải qua 
ghép mỡ cho các mục đích thẩm mỹ được xem xét cho nghiên cứu. 
84 bệnh nhân (54 CEFT và 30 AFT) trải qua các tiến trình ghép mỡ. 
Sử dụng hai kỹ thuật xử lý được chuẩn hoá : (1) một kỹ thuật lọc hai 
bản (AFT) và (2) một kỹ thuật lọc hai bản được làm giàu với ADRC 
(CEFT). Tại thời điểm nghiên cứu, 36 bệnh nhân có thời gian theo 
dõi 6 tháng và đã hoàn thành bảng câu hỏi khảo sát qua email (Hình 
1). 17 bệnh nhân hoàn thành trả lời khảo sát và được sử dụng trong 
nghiên cứu này. Các bệnh nhân cho điểm từ 1 đến 6 cho tình trạng 
biến dạng, sự cân đối, hình thành sẹo, sắc tố da và sự hài lòng, với 
điểm 6 là mức độ hài lòng cao nhất và 1 là không hài lòng. 

Thu hoạch mô mỡ 
Thu hoạch mô mỡ được tiến hành trong điều kiện gây mê tổng quát 
khi được thực hiện kết hợp với các tiến trình thẩm mỹ khác (như là 
nâng mặt) hay gây tê tại chổ khi chỉ làm hút mỡ. Khoảng gấp đôi thể 
tích mô ghép dự định được thu hoạch, sử dụng dung dịch tumescent 
chuẩn, kỹ thuật hút mỡ sử dụng xy lanh. Mỡ được thu hoạch bằng tay 
với một Canula 3 mL và một xy lanh 60mL. Mô mỡ sau đó được chia 
làm hai phần (Hình 2), một phần để chiết tách ADRC và phần còn lại 
được rửa sạch với hệ thống lọc hai bản Pure Graft (nhà sản xuất 
Cytori Therapeutics, San Diego, Calif) (Hình 2). 
Chuẩn bị mô ghép mỡ làm giàu tế bào 
Một phần của mô mỡ hút ra được đưa vào hệ thống Celution (Cytori 
Therapeuctics) sử dụng một men ly giải collagenase (Celase; Cytori 
Therapeuctics) phóng thích phần mạch máu trung mô (nghĩa là ADRC) 
từ các tế bào mỡ (Hình 3). Hệ thống Celution phân huỷ các tế bào mỡ 
trong khi đó vẫn giữ nguyên phần tế bào trung mô (như là ADRC, tế bào 
màng trong, tế bào cơ trơn mạch máu, các đại thực bào ở mô và các 
tế bào xung quanh mạch máu) (Hình 3). Các tế bào sau đó được rửa 
sạch để loại bỏ phần men còn lại và được làm cô đặc trong một hệ 
thống tự động và khép kín trong phòng mổ. Thời gian toàn bộ cho tiến 
trình phân huỷ và làm giàu khoảng 1,5 giờ. Hổn dịch ADRCs (khoảng 
5mL) được lấy từ hệ thống Celution bằng cách sử dụng một kim tuỷ 
sống 18G. Phần tế bào ADRC này sau đó được đưa vào phần mỡ thứ 
hai được thu hoạch từ hút mỡ và đã được rữa sử dụng hệ thống 
PureGraft; sự kết hợp của hai phần này được gọi là CEFT (Hình 2). Hệ 
thống Celution chưa được FDA chứng nhận; nghiên cứu này được 
chấp thuận qua Hội đồng đánh giá của Hệ thống Sharp Healthcare. 
 Biến dạng nói chung 

Sự cân đối 

Sự hình thành sẹo 

Sự hình thành sắc tố da 

Sự hài lòng nói chung với hiệu quả điều trị 

HÌNH 1: Một ví dụ về khảo sát được gửi đến tát cả các bệnh nhân sau khi truyền mỡ (AFT và CEFT). Các bệnh nhân cho điểm về sự 
biến dạng, cân đối, sẹo, sắc tố da và sự hài lòng nói chung với hiệu quả điều trị. 
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Phân tách 
tế bào 

Kết hợp Mô ghép mỡ 
được làm giàu tế bào 

HÌNH 2. Mỡ được thu hoạch với một canula 3ml và xy lanh 60ml. Khoảng một nửa thế tích mỡ thu hoạch được rửa sạch với hệ thống lọc 
hai bản PureGraft (Cytori Therapeutics) và nửa còn lại được sử dụng để phân tách ADRC. Sau đó kết hợp hai phần để tạo thành mô ghép 
mỡ được làm giàu tế bào. 

Kỹ thuật ghép mỡ (CEFT hay AFT) 
Vết rạch 2mm được thực hiện ở các vị trí có thể che dấu. Để ghép 
mỡ vùng mặt, kim 18G được sử dụng để thực hiện các lổ thủng ở 
các vùng chính như là vùng thái dương, hai bên chân mày, vùng 
má, mí mắt trên và dưới, nếp gấp rãnh mũi má , hai bên góc miệng, 
rãnh ngay phía môi dưới, các vùng hàm dưới, môi, túi mỡ ở hai 
bên má và đường viền hàm. Tạo đường rỗng được thực hiện 
trước bằng một canula đầu cùn, phóng thích các mô sẹo và xác 
định các thể tích mô cho việc tiêm vào. Việc tiêm mỡ được thực 
hiện sử dụng sử dụng một canula Byron được gắn vào Celbrush 
(Cytori Therapeutics), dụng cụ này bao gồm một ống nối xy lanh 
bằng thép không rỉ kiểm soát bằng ngón tay cái được thiết kế một 
cách đặc biệt để mang lại sự phân tán các vi giọt của mỡ ghép 
(Hình 4). Celbrush cho phép các giọt nhỏ của mô ghép được tiêm 
vào theo cách thụt lùi. Việc tiêm mô ghép được hoàn thành sử 
dụng phương pháp tiêm hình cánh quạt theo các đường cong 

khác nhau để tối ưu hoámô ghép mỡ đến vùng mô da nông trên bề 
mặt (Hình 5). Tổng lượng mô ghép mỡ được tiêm vào nằm trong 
khoảng 20 đến 200 mL trong vùng mặt trong một lần điều trị. 

Phân tích thống kê 
Kết quả quan tâm cơ bản là các điểm báo cáo của bệnh nhân về sự 
hài lòng, tính biến dạng, hình thành sẹo, tính cân đối và sự hình 
thành sắc tố da được tính từ trả lời bảng câu hỏi và được báo cáo 
như là một số trung bình với độ lệch chuẩn hay sai số chuẩn của số 
trung bình. Bệnh nhân được yêu cầu đánh giá một cách dứt khoát 
“có” hay “không” cho sự cải thiện về hình dạng của sẹo hay sự cải 
thiện sắc tố làn da. Bệnh nhân được chia thành hai nhóm dựa trên 
sự làm giàu tế bào trong mô ghép mỡ của họ, với yếu tố quan tâm 
cơ bản là một so sánh điểm báo cáo của bệnh nhân giữa nhóm AFT 
và nhóm CEFT. 

Mô mỡ 

Hút mỡ 

Xử lý 

Tế bào tái sinh từ mỡ 
• Tế bào mỡ
• Tế bào gốc ở người lớn 
• Tế bào màng trong 
• Các tế bào cơ trơn mạch máu 
• Các đại thực bào trong mô 
• Các tế bào xung quanh mạch máu 

• Tế bào mỡ
• Tế bào gốc ở người lớn 
• Tế bào màng trong 
• Các tế bào cơ trơn mạch máu 
• Các đại thực bào trong mô 
• Các tế bào xung quanh mạch máu 

HÌNH 3: Phần mỡ hút ra sử dụng để phân tách ADRC được phân huỷ bằng cách sử dụng một men ly giải protein, do đó phóng thích phần 
mạch trung mô (như là ADRC) từ các tế bào mỡ. Men phân huỷ tế bào mỡ, trong khi đó vẫn bảo tồn phần tế bào trung mô mạch máu (bao 
gồm ADRC, tế bào màng trong, tế bào cơ trơn mạch máu, các đại thực bào trong mô và các tế bào xung quanh mạch máu) (Hình 2). Các 
tế bào sau đó được rữa để loại bỏ phần men còn thừa và được cô đặc bên trong hệ thống tự động và khép kín. 



BẢNG 1. Các đặc tính của Dân số nghiên cứu 
N (% hay SD) Yếu tố 

Giới tính 
)81(3Nam
)28(41Nữ

Vị trí ghép mỡ 
)28(41Vùng mặt 
)21(2Vùng ngực 

)6(1Vùng cổ 
7.01Thời gian theo dõi, trung bình (SD), tháng T 5.3

)0(0Biến chứng 
Phương pháp ghép mỡ 

)92(5TFA
)17(21TFEC

Đáp ứng khảo sát bệnh nhân, trung bình (SD)
2.5Sự hài lòng tổng quát T 0.75
7.4Tính cân đối T 1.0
2.5Hình thành sẹo T 0.83
0.5Biến dạng T 0.85
6.3Sắc tố da T 2.8

Phản hồi của các khảo sát viên 
3.4Sự hài lòng nói chung T 0.49
6.4Tính cân đối T 0.51
7.4Sẹo T 0.61
3.4Biến dạng T 0.49
7.4Sắc tố da T 0.61
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HÌNH 4. Celbrush bao gồm một ống nối xy lanh bằng thép không rỉ 
kiểm soát băng ngón tay cái được thiết kế một cách đặc biệt để 
mang lại sự phân tán các vi giọt của mỡ ghép (Hình 4). Celbrush 
cho phép các giọt nhỏ của mô ghép được tiêm vào theo cách thụt 
lùi. Việc tiêm mô ghép được hoàn thành sử dụng phương pháp 
tiêm hình cánh quạt theo các đường cong khác nhau để tối ưu hoá 
mô ghép mỡ đến vùng mô da nông trên bề mặt. 
Các yếu tố nhân khẩu học và lâm sàng được so sánh giữa các 
nhóm bởi test X cho các biến số tuyệt đối và Student t test cho các 
biến số liên tiếp. Các điểm về sự hài lòng cũng được so sánh sử 
dụng các phương pháp thống kê tương tự. Tất cả các giá trị P 
được báo cáo là 2 chữ số với giá trị <0.05 được xem là đạt ý nghĩa 
thống kê. Các phân tích thống kê được thực hiện sử dụng SPSS 
(phiên bản 12; Chicago, IL). 

KẾT QUẢ 
Các đặc trưng của dân số so sánh 
Trong số 36 bệnh nhân được khảo sát trải qua tiêm mỡ, 17 hoàn 
thành bảng khảo sát về sự hài lòng nghĩa là 47% tỉ lệ đáp ứng tổng 
cộng (Bảng 1). Phụ nữ chiếm phần lớn trong số bệnh nhân (82%, 
n=14) và chỉ có 3 nam (18%). 

Vùng tiêm mỡ 

Hướng tiêm mỡ 
Vùng nâng mặt 
phía dưới 

HÌNH 5.  Kim chích (18G) được sử dụng tiêm tại chổ giúp tối ưu 
hoá hiệu quả thẩm mỹ. Việc tạo đường hầm trước được thực 
hiện với một canula đầu cùn byron 1.5mm và việc tiêm mỡ được 
thực hiện với nhiều lượt theo kiểu hình cánh quạt để tối đa hoá 
vùng tiếp xúc trên bề mặt giữa mô mỡ và mô tự nhiên. 

Vị trí tiêm thông thường nhất là vùng mặt (88%,n=15), với chỉ 2 
bệnh nhân nhận mô ghép mỡ ở vùng ngực. Thời gian theo dõi 
trung bình là 10.7 tháng. Không có biến chứng được báo cáo trong 
toàn bộ số bệnh nhân tham gia. Bệnh nhân báo cáo điểm số về các 
yếu tố quan tâm khác nhau trên thang điểm 1 đến 6. Điểm đáp ứng 
tổng cộng rất khả quan cho tính cân đối (4.7/6), tính biến dạng 
(5.0/6), hình thành sẹo (5.2/6) và sự hài lòng trung bình tổng cộng 
(5.2/6). Đối với sắc tố da, bệnh nhân báo cáo một điểm và hoặc là 
“có” hay “không” có cải thiện; 7 trong 17 (41%) bệnh nhân báo cáo 
cải thiện (Bảng 1). 
So sánh CEFT so với AFT về các đáp ứng khảo sát 
Trong số 17 bệnh nhân hoàn thành bảng câu hỏi khảo sát, phần lớn 
trong nhóm CEFT (n=12, 71%) và chỉ có 5 (29%) là AFT (bảng 2). 
Vùng mặt là vị trí tiêm mỡ phổ biến nhất cho cả hai nhóm CEFT và 
AFT (83% và 100% theo thứ tự, P=0.45). Không có sự khác biệt 
giữa các nhóm về tính cân đối, hình thành sẹo, biến dạng hay sự 
hài lòng tổng cộng (tất cả P> 0.05). Có một sự khác biệt đạt ý nghĩa 
thống kê giữa các nhóm về sắc tố da (P<0.001), khi mà 7 trong 12 
bệnh nhân ở nhóm CEFT báo cáo sự cải thiện và không có bệnh 
nhân nào trong nhóm AFT báo cáo về bất kỳ sự cải thiện nào 
(P<0.001) (Bảng 2). Hình 6 và 7 là hình ảnh đại diện của một bệnh 
nhân Trước và 12 tháng sau khi điều trị. Các bệnh nhân với tình 
trạng thương tổn da nghiêm trọng do đi nắng đã báo cáo các sự 
cải thiện rất rõ ràng. 

THẢO LUẬN 
Trong suốt 10 năm qua, nhiều nhà điều tra đã khám phá các hiệu 
quả tác dụng khác nhau trên thực nghiệm và lâm sàng về ADRC. 
Đa số các báo cáo cho thấy sự hứa hẹn khả quan, nhưng ý nghĩa 
lâm sàng chính xác của các tế bào tái sinh thì vẫn chưa rõ ràng. 
Tính an toàn và hiệu quả của mô ghép mỡ được làm giàu ADRC đối 
với nâng mô mềm được báo cáo trong thử nghiệm RESTORE-2, ở 
đó sự cải thiện các khiếm khuyết ở vùng ngực xuất hiện sử dụng 
mô ghép mỡ làm giàu ADRC, với kết quả ổn định đến tháng 12. 



Yếu tố 
CEFT,

n = 12 (%)
AFT,

n = 5 (%) P

Giới tính 
42.0)0(0)52(3Nam

)001(5)57(9Nữ
Vị trí ghép mỡ 

54.0)001(5)38(01Mặt 
)0(0)71(2Ngực 

Thời gian theo dõi, trung bình (SD), tháng   12.3 (1.5)          7.0 (2.1)        0.06
A/N00Các biến chứng 

Phản hồi khảo sát bệnh nhân (trung bình) 
Sự hài lòng tổng quát                      5.3                  5.0              0.42

84.00.55.4Cân đối 
32.05.43.5Sẹo 
05.07.41.5Biến dạng 

06.5Sắc tố da G0.001

Maileyetal AnnalsofPlasticSurgery & Volume70,Number4,April2013

414 www.annalsplasticsurgery.com * 2013LippincottWilliams&Wilkins

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.

BẢNG 2. So sánh các phản hồi báo cáo của bệnh nhân, 
các nhóm AFT so với CEFT 

Nghiên cứu này cũng kết luận sự tăng thể tích ở thời điểm 6 tháng 
có thể được xem là vĩnh viễn, với sự cải thiện tiếp tục qua thời 
gian về chất lượng mô, được đo bởi sự gia tăng độ đàn hồi da và 
giảm sự hình thành sẹo. Bằng chứng cao hơn nữa sự dụng một 
mô hình chuột cho thấy mô ghép mỡ làm giàu với ADRC mag lại 
mật độ mao mạch cao hơn và gấp đôi so với mô mỡ không được 
làm giàu. Tương tự như các khám phá từ các tác giả khác, chúng 
tôi chứng minh các khám phá rất khả quan về mô ghép mỡ được 
làm giàu ADRC. Sử dụng khảo sát về sự hài lòng của bệnh nhân, 
chúng tôi tìm thấy đa số bệnh nhân nhận CEFT báo cáo sự cải 
thiện về tình trạng sắc tố da, trong khi đó không có bệnh nhân nào 
trong nhóm AFT ghi nhận bất kỳ sự cải thiện nào. Kết quả này, mặc 
dù sơ bộ, có thể nhờ vào sự hình thành mạch máu và/hay sự tái 
sinh lớp biểu bì da. Các nghiên cứu sau đó là cần thiết để xác định 
xem hiệu quả này có được bảo tồn trên mẫu bệnh nhân lớn hơn 
không. Nghiên cứu hiện tại, theo sự hiểu biết của chúng tôi, là lần 
đầu tiên báo cáo về sự cải thiện sắc tố da từ trị liệu với ADRC trên 
lý thuyết. Chúng tôi công nhận kích thước mẫu bệnh nhân nhỏ là 
một giới hạn có ý nghĩa thống kê. 
Một vài kỹ thuật đã được đề nghị để đạt được hiệu quả điều trị 
kiên định lâu dài hơn với mô ghép mỡ truyền thống. Đa số kỹ thuật 
được mô tả tập trung vào các phương pháp xử lý khác nhau trước 
khi tiêm mỡ. Các phương pháp này bao gồm ly tâm để loại bỏ các 
thành phân không sống (dầu, máu, nước và lidocain), việc sử dụng 
mỡ toàn phần so với phẫu thuật cắt bỏ mỡ dưới da với hổ trợ hút 
mỡ, xử lý mỡ với các chất dinh dưỡng, các nội tiết tố đồng hoá 
hay sử dụng các chất tăng trưởng sinh học (như là insulin, yếu tố 
tăng trưởng insulin, và collagen dạng 1). Sự xem xét các y văn cho 
thấy sự thiếu hổ trợ đối với bất kỳ phương pháp riêng lẽ nào và 
mặc dù mối quan tâm nhiều về sự sống xót của mô ghép mỡ, một 
sự nhất trí đối với việc tạo ra các kết quả kiên định chưa được 
thống nhất; chưa có một phương pháp chuẩn bị mô ghép mỡ nào 
được sử dụng một cách rộng rãi. 
Sự làm giàu mô ghép mỡ truyền thống với ADRC có thể là phương 
pháp mang lại kết quả ổn định và hiệu quả điều trị có thể đoán 
trước được. Chúng tôi tìm thấy một tỉ lệ cao về sự hài lòng của 
bệnh nhân trong nhóm tham gia nghiên cứu, sử dụng hoặc là AFT 
hay CEFT. Sự hài lòng cao này phần nào là do các tiến trình xảy ra 
đồng thời được thực hiện kết hợp với tiêm mỡ (như là nâng mặt) 
bởi vì bệnh nhân báo cáo sự hài lòng với kết quả điều trị cuối cùng. 
Mặc dù vậy, kết quả của chúng tôi là báo cáo đầu tiên về sự cải 
thiện sắc tố da sử dụng mỡ được làm giàu ADRC và không phải là 
kết quả của các tiến trình kết hợp bởi vì không có bệnh nhân nào 

HÌNH 6. Một phụ nữ 58 tuổi, Trước (bên trái) và 6 tháng sau khi điều 
trị (bên phải) với tiến trình nâng mặt mini, tiêm 40ml mô ghép mỡ 
làm giàu ADRC. Bệnh nhân báo cáo sự cải thiện sắc tố da. 

trong nhóm AFT ghi nhận bất kỳ sự cải thiện nào. Cơ chế tác động 
về sự cải thiện sắc tố da bởi mỡ làm giàu với ADRC có thể được 
giải thích bởi các báo cáo trong đó cho thấy ADRCs có tác dụng 
chống oxi hoá và tác dụng lành vết thương trong mô da qua sự bài 
tiết các yếu tố phát triển và bằng cách hoạt hoá các sợi nguyên 
bào. Chuyên biệt hơn nữa,trong môi trường cấy, ADRCs cho thấy 
hiệu quả làm trắng da bằng cách ức chế sự tổng hợp melanin và ức 
chế sự hoạt động của men tyrosinase. Phân tích mô học sau khi 
tiêm dưới da ADRCs được thực hiện trên mô hình chuột đã xác 
nhận sự gia tăng đáng kể trong tổng hợp collagen, tăng độ dày lớp 
biểu bì da, mật độ collagen, và số lượng nguyên bào sợi, vì vậy 
phương pháp sử dụng ADRC như là một phương pháp điều trị tiềm 
năng trong trẻ hoá da. Sự xác nhận mục tiêu trong sự cải thiện lâm 
sàng sẽ cần để bao gồm một đánh giá sử dụng thiết bị đo màu, 
quang phổ phản xạ khuếch tán hay một dụng cụ đo lường có hiệu 
lực khác để ghi nhận sự tồn tại của các thay đổi này và ý nghĩa lâm 
sàng thật sự của chúng. Bác sỹ điều trị là người cho điểm trên 1 
thang đồng nhất cũng đánh giá mỗi thay đổi của bệnh nhân. Các 
điểm đánh giá này cao cho mỗi phương pháp, bao gồm biến dạng, 
cân đối, sẹo, sắc tố và sự hài lòng. Không có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê giữa các nhóm hay giữa các đáp ứng của bệnh 
nhân và không được bao gồm trong báo cáo này bởi vì họ thêm 
một ít thông tin bổ sung vào ghi nhận bởi điểm báo cáo của bệnh 
nhân. Ghi chú, chúng tôi quan sát hiệu quả vượt trội nhất trong sự 
cải thiện da trên các bệnh nhân bị thương tổn da nghiêm trọng do 

HÌNH 7. Trước (trái) và 1 năm sau điều trị (phải) với tiến trình nâng 
mặt và cổ mini, nâng chân mày nội soi với tiêm mỡ làm giàu ADRC 
ở vùng má, thái dương, môi, rãnh mũi má và má. 

đi nắng; điều này có thể đại diện cho một dân số bệnh nhân có lợi 
ích từ phương pháp điều trị này. Nghiên cứu của chúng tôi bị giới 
hạn bởi kích thước mẫu, thiếu sự ngẫu nhiên, và sử dụng các tiến 
trình đi kèm theo vào thời điểm ghép mỡ. Mặc dù có các vấn đề 
này, chúng tôi cảm thấy kết quả của nghiên cứu là không mong đợi 
và xứng đáng để thực hiện các nghiên cứu sâu hơn nữa. 
Kết luận, kết quả của nghiên cứu xác nhận các khám phá trước 
đây về tín an toàn và hiệu quả của phương pháp tiêm mỡ được làm 
giàu ADRC. Không có bệnh nhân nào trong nghiên cứu của chúng 
tôi gặp biến chứng gây ra từ các tiến trình thẩm mỹ và bệnh nhân 
cho thấy sự hài lòng rất cao. Ngạc nhiên hơn nữa, đa số bệnh nhân 
trải qua CEFT báo cáo sự cải thiện về sắc tố làn da, trong khi đó 
khơng có bệnh nhân nào trong nhóm AFT báo cáo sự cải thiện này. 
Chúng tôi tin rằng sự quan sát này xứng đáng để thực hiện các 
nghiên cứu sâu hơn để xác định hiệu quả của  ADRCs trên sắc tố 
da trong các nghiên cứu lớn hơn và xác định sự giải thích ở mức 
độ tế bào.  

 



TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Reportonautologousfattransplantation.ASPRSAd-HocCommitteeonNew

Procedures,September30,1987. PlastSurgNurs .1987;7:140 Y141.
2.ColemanWP3rd.Autologousfattransplantation. PlastReconstrSurg .1991;

88:736.
3.NewmanNM,LevinPS.TestingthepupilinHorner’ssyndrome. ArchNeurol

1987;44:471.
4.IllouzYG.Thefatcell‘‘graft’’:anewtechniquetofilldepressions.Plast

ReconstrSurg.1986;78:122Y123.
5.ColemanSR.Structuralfatgrafting:morethanapermanentfiller. Plast

ReconstrSurg.2006;118:108SY120S.
6.HardyTG,JoshiN,KellyMH.Orbitalvolumeaugmentationwithautologous

micro-fatgrafts. OphthalPlastReconstrSurg .2007;23:445 Y449.
7.PhulpinB,GangloffP,TranN,etal.Rehabilitationofirradiatedheadand

necktissuesbyautologousfattransplantation. PlastReconstrSurg.2009;123:
1187Y1197.

8.LamSM.Fattransferforthemanagementofsofttissuetrauma:thedo’sand
thedon’ts. FacialPlastSurg .26:488 Y493.

9.PanettiereP,AccorsiD,MarchettiL,etal.Large-breastreconstructionusingfatgraft
onlyafterprostheticreconstructionfailure. AestheticPlastSurg.2011;35:703Y

708.

10.CervelliV,PallaL,PascaliM,etal.Autologousplatelet-richplasmamixed
withpurifiedfatgraftinaestheticplasticsurgery. AestheticPlastSurg .2009;
33:716Y721.

11. Niechajev I, Sevcuk O. Long-term results of fat transplantation: clinical and
histologic studies. Plast Reconstr Surg . 1994;94:496 Y506.

12. Horl HW, Feller AM, Biemer E. Technique for liposuction fat reimplantation
and long-term volume evaluation by magnetic resonance imaging. Ann Plast
Surg. 1991;26:248 Y258.

13. Tremolada C, Palmieri G, Ricordi C. Adipocyte transplantation and stem
cells: plastic surgery meets regenerative medicine. Cell Transplant . 2010;19:
1217Y1223.

14. Matsumoto D, Sato K, Gonda K, et al. Cell-assisted lipotransfer: supportive use
of human adipose-derived cells for soft tissue augmentation with lipoinjection.
Tissue Eng . 2006;12:3375 Y3382.

15. Yoshimura K, Shigeura T, Matsumoto D, et al. Characterization of freshly
isolated and cultured cells derived from the fatty and fluid portions oflipo-
suction aspirates. J Cell Physiol . 2006;208:64 Y76.

16. Mojallal A, Lequeux C, Shipkov C, et al. Stem cells, mature adipocytes, and
extracellular scaffold: what does each contribute to fat graft survival? Aesthetic
Plast Surg . 2011;35:1061 Y1072.

17. Zuk PA, Zhu M, Mizuno H, et al. Multilineage cells from human adipose
tissue: implications for cell-based therapies. Tissue Eng . 2001;7:211 Y228.

18. Zuk PA, Zhu M, Ashjian P, et al. Human adipose tissue is a source of multi-
potent stem cells. Mol Biol Cell . 2002;13:4279 Y4295.

19. Yamada T, Akamatsu H, Hasegawa S, et al. Age-related changes of p75
neurotrophin receptor-positive adipose-derived stem cells. J Dermatol Sci .
2010;58:36 Y42.

20. Yoshimura K, Sato K, Aoi N, et al. Cell-assisted lipotransfer for cosmetic
breast augmentation: supportive use of adipose-derived stem/stromal cells.
Aesthetic Plast Surg . 2008;32:48 Y55; discussion 56-47.

21. Zhu M, Zhou Z, Chen Y, et al. Supplementation of fat grafts with adipose-
derived regenerative cells improves long-term graft retention. Ann Plast Surg .
2010;64:222 Y228.

22. Perez-Cano R, Vranckx JJ, Lasso JM, et al. Prospective trial of adipose-derived
regenerative cell (ADRC)-enriched fat grafting for partial mastectomy defects:
the RESTORE-2 trial. Eur J Surg Oncol . 2012;38:382 Y389.

23. Smith P, Adams WP Jr, Lipschitz AH, et al. Autologous human fat grafting:
effect of harvesting and preparation techniques on adipocyte graft survival.
Plast Reconstr Surg . 2006;117:1836 Y1844.

24. Kurita M, Matsumoto D, Shigeura T, et al. Influences of centrifugation on
cells and tissues in liposuction aspirates: optimized centrifugation for lipo-
transfer and cell isolation. Plast Reconstr Surg . 2008;121:1033 Y1041; discussion
1042Y1033.

25. Salgarello M, Visconti G, Rusciani A. Breast fat grafting with platelet-rich
plasma: a comparative clinical study and current state of the art. Plast Reconstr
Surg. 2011;127:2176 Y2185.

26. Matsumoto D, Shigeura T, Sato K, et al. Influences of preservation at vari-
ous temperatures on liposuction aspirates. Plast Reconstr Surg . 2007;120:
1510Y1517.

27. Kim JH, Jung M, Kim HS, et al. Adipose-derived stem cells as a new thera-
peutic modality for ageing skin. Exp Dermatol . 2011; 20:383 Y387.

28. Lee SH, Lee JH, Cho KH. Effects of human adipose-derived stem cells on
cutaneous wound healing in nude mice. Ann Dermatol . 2011;23:150 Y155.

AnnalsofPlasticSurgery & Volume70,Number4,April2013 PatientSurveyComparingCEFTtoAFT

* 2013LippincottWilliams&Wilkins www.annalsplasticsurgery.com 415

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. Unauthorized reproduction of this article is prohibited.

Nghiên cứu này cũng kết luận sự tăng thể tích ở thời điểm 6 tháng 
có thể được xem là vĩnh viễn, với sự cải thiện tiếp tục qua thời 
gian về chất lượng mô, được đo bởi sự gia tăng độ đàn hồi da và 
giảm sự hình thành sẹo. Bằng chứng cao hơn nữa sự dụng một 
mô hình chuột cho thấy mô ghép mỡ làm giàu với ADRC mag lại 
mật độ mao mạch cao hơn và gấp đôi so với mô mỡ không được 
làm giàu. Tương tự như các khám phá từ các tác giả khác, chúng 
tôi chứng minh các khám phá rất khả quan về mô ghép mỡ được 
làm giàu ADRC. Sử dụng khảo sát về sự hài lòng của bệnh nhân, 
chúng tôi tìm thấy đa số bệnh nhân nhận CEFT báo cáo sự cải 
thiện về tình trạng sắc tố da, trong khi đó không có bệnh nhân nào 
trong nhóm AFT ghi nhận bất kỳ sự cải thiện nào. Kết quả này, mặc 
dù sơ bộ, có thể nhờ vào sự hình thành mạch máu và/hay sự tái 
sinh lớp biểu bì da. Các nghiên cứu sau đó là cần thiết để xác định 
xem hiệu quả này có được bảo tồn trên mẫu bệnh nhân lớn hơn 
không. Nghiên cứu hiện tại, theo sự hiểu biết của chúng tôi, là lần 
đầu tiên báo cáo về sự cải thiện sắc tố da từ trị liệu với ADRC trên 
lý thuyết. Chúng tôi công nhận kích thước mẫu bệnh nhân nhỏ là 
một giới hạn có ý nghĩa thống kê. 
Một vài kỹ thuật đã được đề nghị để đạt được hiệu quả điều trị 
kiên định lâu dài hơn với mô ghép mỡ truyền thống. Đa số kỹ thuật 
được mô tả tập trung vào các phương pháp xử lý khác nhau trước 
khi tiêm mỡ. Các phương pháp này bao gồm ly tâm để loại bỏ các 
thành phân không sống (dầu, máu, nước và lidocain), việc sử dụng 
mỡ toàn phần so với phẫu thuật cắt bỏ mỡ dưới da với hổ trợ hút 
mỡ, xử lý mỡ với các chất dinh dưỡng, các nội tiết tố đồng hoá 
hay sử dụng các chất tăng trưởng sinh học (như là insulin, yếu tố 
tăng trưởng insulin, và collagen dạng 1). Sự xem xét các y văn cho 
thấy sự thiếu hổ trợ đối với bất kỳ phương pháp riêng lẽ nào và 
mặc dù mối quan tâm nhiều về sự sống xót của mô ghép mỡ, một 
sự nhất trí đối với việc tạo ra các kết quả kiên định chưa được 
thống nhất; chưa có một phương pháp chuẩn bị mô ghép mỡ nào 
được sử dụng một cách rộng rãi. 
Sự làm giàu mô ghép mỡ truyền thống với ADRC có thể là phương 
pháp mang lại kết quả ổn định và hiệu quả điều trị có thể đoán 
trước được. Chúng tôi tìm thấy một tỉ lệ cao về sự hài lòng của 
bệnh nhân trong nhóm tham gia nghiên cứu, sử dụng hoặc là AFT 
hay CEFT. Sự hài lòng cao này phần nào là do các tiến trình xảy ra 
đồng thời được thực hiện kết hợp với tiêm mỡ (như là nâng mặt) 
bởi vì bệnh nhân báo cáo sự hài lòng với kết quả điều trị cuối cùng. 
Mặc dù vậy, kết quả của chúng tôi là báo cáo đầu tiên về sự cải 
thiện sắc tố da sử dụng mỡ được làm giàu ADRC và không phải là 
kết quả của các tiến trình kết hợp bởi vì không có bệnh nhân nào 

trong nhóm AFT ghi nhận bất kỳ sự cải thiện nào. Cơ chế tác động 
về sự cải thiện sắc tố da bởi mỡ làm giàu với ADRC có thể được 
giải thích bởi các báo cáo trong đó cho thấy ADRCs có tác dụng 
chống oxi hoá và tác dụng lành vết thương trong mô da qua sự bài 
tiết các yếu tố phát triển và bằng cách hoạt hoá các sợi nguyên 
bào. Chuyên biệt hơn nữa,trong môi trường cấy, ADRCs cho thấy 
hiệu quả làm trắng da bằng cách ức chế sự tổng hợp melanin và ức 
chế sự hoạt động của men tyrosinase. Phân tích mô học sau khi 
tiêm dưới da ADRCs được thực hiện trên mô hình chuột đã xác 
nhận sự gia tăng đáng kể trong tổng hợp collagen, tăng độ dày lớp 
biểu bì da, mật độ collagen, và số lượng nguyên bào sợi, vì vậy 
phương pháp sử dụng ADRC như là một phương pháp điều trị tiềm 
năng trong trẻ hoá da. Sự xác nhận mục tiêu trong sự cải thiện lâm 
sàng sẽ cần để bao gồm một đánh giá sử dụng thiết bị đo màu, 
quang phổ phản xạ khuếch tán hay một dụng cụ đo lường có hiệu 
lực khác để ghi nhận sự tồn tại của các thay đổi này và ý nghĩa lâm 
sàng thật sự của chúng. Bác sỹ điều trị là người cho điểm trên 1 
thang đồng nhất cũng đánh giá mỗi thay đổi của bệnh nhân. Các 
điểm đánh giá này cao cho mỗi phương pháp, bao gồm biến dạng, 
cân đối, sẹo, sắc tố và sự hài lòng. Không có sự khác biệt có ý 
nghĩa thống kê giữa các nhóm hay giữa các đáp ứng của bệnh 
nhân và không được bao gồm trong báo cáo này bởi vì họ thêm 
một ít thông tin bổ sung vào ghi nhận bởi điểm báo cáo của bệnh 
nhân. Ghi chú, chúng tôi quan sát hiệu quả vượt trội nhất trong sự 
cải thiện da trên các bệnh nhân bị thương tổn da nghiêm trọng do 

đi nắng; điều này có thể đại diện cho một dân số bệnh nhân có lợi 
ích từ phương pháp điều trị này. Nghiên cứu của chúng tôi bị giới 
hạn bởi kích thước mẫu, thiếu sự ngẫu nhiên, và sử dụng các tiến 
trình đi kèm theo vào thời điểm ghép mỡ. Mặc dù có các vấn đề 
này, chúng tôi cảm thấy kết quả của nghiên cứu là không mong đợi 
và xứng đáng để thực hiện các nghiên cứu sâu hơn nữa. 
Kết luận, kết quả của nghiên cứu xác nhận các khám phá trước 
đây về tín an toàn và hiệu quả của phương pháp tiêm mỡ được làm 
giàu ADRC. Không có bệnh nhân nào trong nghiên cứu của chúng 
tôi gặp biến chứng gây ra từ các tiến trình thẩm mỹ và bệnh nhân 
cho thấy sự hài lòng rất cao. Ngạc nhiên hơn nữa, đa số bệnh nhân 
trải qua CEFT báo cáo sự cải thiện về sắc tố làn da, trong khi đó 
khơng có bệnh nhân nào trong nhóm AFT báo cáo sự cải thiện này. 
Chúng tôi tin rằng sự quan sát này xứng đáng để thực hiện các 
nghiên cứu sâu hơn để xác định hiệu quả của  ADRCs trên sắc tố 
da trong các nghiên cứu lớn hơn và xác định sự giải thích ở mức 
độ tế bào.  

 


