
TỔNG HỢP MỘT SỐ DỮ LIỆU LÂM SÀNG SỬ DỤNG 

HỆ THỐNG CELUTION CRS 

 

I. PHẪU THUẬT VÙNG NGỰC 

1. Yoshimura 2008 [1] 

Phương pháp nghiên cứu: 

40 phụ nữ Nhật Bản được tiến hành phẫu thuật ghép mỡ nâng ngực (vì mục đích thẩm mỹ). 

Một nữa lượng mỡ được sử dụng để phân lập SVF, sau đó trộn với một nữa lượng mỡ còn 

lại để tiêm vào ngực bệnh nhân. Trong đó có 19/40 bệnh nhân được theo dõi trong hơn 6 

tháng, người được theo dõi lâu nhất là 42 tháng. Thể tích mỡ tiêm vào trung bình là 268.1 

ml (ngực trái) và 277.3 ml (ngực phải) 

Kết quả: 

Lượng mỡ tiêm vào được hấp thu dần trong vòng 2 tháng đầu tiên (đặc biệt là tháng thứ 

nhất) và thể tích dần trở nên ổn định trong thời gian sau đó. Chu vi vú (tính bằng chu vi 

ngực đo tại núm vú trừ cho chu vi ngực đo tại vùng dưới vú) tăng từ 4-8 cm tại thời điểm 6 

tháng (tăng 100-200 ml thể tích mỗi bên vú, tăng 2-3 cup size áo ngực). Kết quả hình ảnh 

chụp X quang tuyến vú cho thấy ngực vẫn cho kích cỡ và độ mềm mại tự nhiên mà không 

xảy ra các phản ứng có hại nghiêm trọng. 

Cases lâm sàng 

Case 1: Một phụ nữ 22 tuổi tiến hành tiêm mỡ được làm giàu SVF (tiêm mỗi bên 290 ml). 

Sau 24 tháng bệnh nhân vẫn hài lòng với kết quả của mình, chu vi vú tăng thêm 5 cm, vú 

vẫn giữ được độ mềm và tự nhiên mà không có biến chứng.  



 

(Bên trái): Trước khi phẫu thuật 

(Bên phải): Sau khi phẫu thuật 24 tháng 

A. Chụp CT cắt ngang thời điểm trước khi phẫu thuật 

B. Chụp CT cắt ngang thời điểm sau khi phẫu thuật 12 tháng, mô mỡ tăng lên ở cả vùng 

dưới da và vùng dưới tuyến vú. 

C. Chụp X quang tuyến vú không phát hiện thấy có vôi hóa hoặc dấu hiệu bất thường khác. 

Case 2: Một phụ nữ 32 tuổi tiến hành tiêm mỡ được làm giàu SVF (tiêm mỗi bên 280 ml). 

Sau 12 tháng bệnh nhân vẫn hài lòng với kết quả của mình, chu vi vú tăng từ 9 cm lên 14.5 

cm, vú vẫn giữ được độ mềm và tự nhiên mà không có biến chứng 

(Bên trên): Trước khi phẫu thuật 

(Bên dưới): Sau khi phẫu thuật 12 tháng 



A. Chụp CT cắt ngang thời điểm trước khi phẫu thuật 



B. Chụp MRI (T1) cắt ngang thời điểm 12 tháng sau khi phẫu thuật 

C. Chụp MRI (T2) cắt ngang thời điểm 12 tháng sau khi phẫu thuật. Mô mỡ tăng lên xung 

quanh và bên dưới tuyến vú 

D. Chụp X quang tuyến vú không phát hiện thấy có vôi hóa hoặc dấu hiệu bất thường khác. 

Case 3: Một phụ nữ 30 tuổi tiến hành tiêm mỡ được làm giàu SVF (tiêm mỗi bên 310 ml). Sau 

24 tháng bệnh nhân vẫn hài lòng với kết quả của mình, chu vi vú tăng lên 8 cm, vú vẫn giữ 

được độ mềm và tự nhiên mà không có biến chứng 

 

(Bên trên): Trước khi phẫu thuật 

(Bên dưới): Sau khi phẫu thuật 12 tháng 

A. Chụp CT cắt ngang thời điểm trước khi phẫu thuật, chỉ phát hiện một lớp mỡ rất mỏng 

xung quanh tuyến vú. 

B. Chụp MRI (T1) cắt ngang thời điểm 24 tháng sau khi phẫu thuật. Mô mỡ vẫn tồn tại và 

tạo thành một lớp mỡ dày ở xung quanh và bên dưới tuyến vú. 

C. Chụp X quang tuyến vú không phát hiện thấy có vôi hóa hoặc dấu hiệu bất thường khác. 



 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Kamakura 2011 [2] 

Phương pháp nghiên cứu: 

Nghiên cứu tiến cứu thực tế lâm sàng trên 20 phụ nữ Nhật Bản tiến hành ghép mỡ tự thân 

được làm giàu ADRCs bằng hệ thống Celution 800 CRS. Bệnh nhân được theo dõi, đánh 

giá vào các thời điểm 2 tuần, 1,3,6 và 9 tháng sau khi phẫu thuật. Tiêu chí đánh giá chính 

là kích cỡ ngực (Breast size – BRM). 

BRM = Chu vi vú – Chu vi ngực 

Kết quả:  

Lượng tế bào thu được bằng hệ thống Celution là 0.342 x 106 tế bào/gam mỡ với tỉ lệ sống 

là 85.3%. Tất cả bệnh nhân đều có sự cải thiện kích cỡ vú (BRM), kích cỡ ổn định tại thời 



điểm sau 3 tháng. Sau 9 tháng, BRM tăng trung bình 3.3 cm so với trước khi phẫu thuật. Tỉ 

lệ hài lòng của bác sĩ lâm sàng là 69% và của bệnh nhân là 75%. Không ghi nhận bất kỳ 

phản ứng có hại nghiêm trọng nào. 

Case lâm sàng 

Case 1: 

 
Case 2: 



 
Case 3: 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

II. PHẪU THUẬT VÙNG MẶT 

1. Li 2012 [3] 

Phương pháp nghiên cứu: 



38 phụ nữ tiến hành ghép mỡ tự thân để cải thiện tạo hình vùng mặt vì mục đích thẩm mỹ. 

Trong đó có 26 người được ghép với mỡ kết hợp SVF và 12 người chỉ được ghép mỡ đơn 

thuần. Bệnh nhân được đánh giá thông qua mức độ cải thiện về thẩm mỹ và ảnh chụp CT 

tại thời điểm 6 tháng sau khi phẫu thuật. 

Kết quả: 

Tất cả bệnh nhân đều cho sự cải thiện về thẩm mỹ nhưng với những mức độ khác nhau. Tỉ 

lệ sống của mô mỡ cao hơn khi kết hợp với SVF so với khi ghép mỡ đơn thuần (64.8 ± 

10.2% so với 46.4 ± 9.3%) 

 

Bệnh nhân ghép mỡ phối hợp SVF cũng cho mức độ cải thiện tốt hơn về mặt lâm sàng 

Case lâm sàng: 

Case 1: Một phụ nữ 26 tuổi bị lõm vùng thái dương 2 bên được cho ghép mỡ tự thân phối 

hợp với SVF.  

A. Trước khi phẫu thuật 

B. 6 tháng sau khi phẫu thuật 



 

Case 2: Một phụ nữ 21 tuổi bị lõm vùng thái dương và gò má 2 bên được cho ghép mỡ tự 

thân phối hợp với SVF. 

A. Trước khi phẫu thuật 

B. 6 tháng sau khi phẫu thuật 



 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Charles 2015 [4] 

Phương pháp nghiên cứu: 

6 bệnh nhân độ tuổi từ 45-65 được phẫu thuật nâng mặt bằng cách ghép mỡ tự thân hút từ 

vùng bụng. Mỡ được làm giàu phân đoạn SVF trước khi chích vào mặt bệnh nhân. 3 tháng 

sau khi điều trị, mẫu da của bệnh nhân sẽ được tách ra và soi trên kính hiển vi (điện tử và 

quang học) để đánh giá mức độ cải thiện lão hóa da của phương pháp 

Kết quả: 

3 tháng sau khi điều trị, có sự thay đổi cấu trúc ở mô da. Hệ thống sợi đàn hồi bị thoái hóa 

bớt (elastosis), thay vào đó là những cấu trúc sợi oxytalan mới được tạo thành ở vùng trung 

bì nhú. Da có sự thay đổi đáng kể về cầu trúc ba chiều ở vùng trung bì lưới và tăng sinh cấu 

trúc nền vi mạch.  

Tất cả những kết quả trên chứng minh rằng, có sự trẻ hóa (rejuvenation) về cấu trúc da sau 

khi điều trị bằng mỡ làm giàu phân đoạn SVF. 

 



(*) Lưu ý: Hai thuật ngữ SVF (Stromal Vascular Fraction – Phân đoạn tế bào tạo mạch nền) và 

ADRCs (Adipose Derived Regenerative Cells – Tế bào tái tạo dẫn xuất từ mô mỡ) có ý nghĩa tương 

tự nhau, các tài liệu cũ hơn thường dùng SVF trong khi những tài liệu mới thường dùng ADRCs vì 

mang ý nghĩa đầy đủ hơn. 
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