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REZUMAT
Deşi în ultimii ani s-au acumulat progrese importante în procedeele utilizate în chirurgia plastică şi repa-

ratorie, există încă multe aspecte care trebuie rezolvate. Astfel, transplantul grăsimii autologe este unul dintre 
tratamentele promiţătoare pentru augmentarea ţesuturilor moi şi întinerirea facială, datorită lipsei unei cica-
trici incizionale şi complicaţiilor asociate cu materialele străine. Cu toate acestea, apar probleme imprevizibi-
le şi o rată scăzută de supravieţuire a grefei din cauza necrozei parţiale. Cercetări recente au dus la dezvoltarea 
unor tehnici noi de transplantare a ţesutului adipos, cu rezultate promiţătoare, fără a se stabili însă un proto-
col standard. 
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ABSTRACT
Although significant progress has been made in recent years in plastic and reconstructive surgery 

procedures, there are still many issues to be solved. Thus, autologous fat transplantation is one of the promising 
treatments for soft tissue augmentation and facial rejuvenation, due to the lack of incisional scarring and 
complications associated with foreign materials. However, unpredictable problems and a low rate of graft 
survival due to partial necrosis occur. Recent research has led to the development of new adipose tissue 
transplantation techniques, with promising results, without establishing a standard protocol.
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Grăsimea autologă este folosită în mod cu-
rent în proceduri reconstructive si estetice ca 
filler pentru repararea defectelor asociate ţesu-
turilor moi. Facilitatea cu care ţesutul adipos 
poate fi recoltat, injectat sau versatilitatea sa 
reprezintă câteva dintre avantajele oferite chi-
rurgului plastician. Cu toate acestea, apar pro-
bleme imprevizibile și o rată scăzută de supra-
vieţuire a grefei din cauza necrozei parţiale (1,2).

Grefarea grăsimii autologe structurale

Grefarea grăsimii autologe este un procedeu 
utilizat de 120 de ani, dar interesul dezvoltării și 
utilizării lui în chirurgia plastică a crescut consi-
derabil după elaborarea, la începutul anilor 
1980, a tehnicii liposucţiei. Prezentarea în 1985 
a tehnicii transplantării grăsimii autologe, în ca-
drul unei reuniuni a «California Society of Plastic 
Surgeons», ca un procedeu de mărire a sânilor a 
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stârnit multe controverse. Astfel, în 1987, «Ame-
rican Society of Plastic and Reconstructive Sur-
geons Ad-Hoc Committee on New Procedures» a 
recomandat interzicerea acestui procedeu, de-
oarece majoritatea grăsimii injectate nu supra-
vieţuiește, iar necroza celulelor conduce la for-
marea cicatricilor și la microcalcifieri care scad 
sensibilitatea mamografiei, făcând dificilă depis-
tarea unui carcinom mamar. Ulterior, s-a recu-
noscut că în cazul tuturor intervenţiilor chirurgi-
cale pe sân există riscul apariţiei unor noduli și 
al unor modificări mamografice și că există posi-
bilitatea diferenţierii între calcifierile post-ope-
ratorii benigne și carcinoame (2-4). În ultimii 
ani, se constată o revenire a interesului pentru 
grefarea grăsimii autologe (5). Totuși, cunoștin-
ţele noastre privind comportamentul grefei de 
grăsime rămân insuficiente. O înţelegere mai 
bună a biologiei dezvoltării, a reglării adipoge-
nezei la nivel molecular și a supravieţuirii adipo-
citelor este critică pentru optimizarea tehnicii 
de grefare.

Utilizarea fracţiei vascular stromale 
(Stromal Vascular Fraction – SVF) 
în augmentarea ţesuturilor moi

Fracţia vascular-stromală (SVF) este o popu-
laţie celulară rezultată în urma manipulării ţesu-
tului adipos prin omogenizare, digestie enzima-
tică, centrifugare diferenţială, liza hematiilor și 
spălare (6,7).

SVF poate fi izolată fie prin excizia în bloc a 
grăsimii rezultate în urma operaţiilor de abdo-
minoplastie sau reducţie mamară, fie din aspira-
te obţinute prin liposucţie. Majoritatea cercetă-
torilor separă fracţia SVF din lipoaspiratele (LA) 
rezultate în urma operaţiilor de liposucţie. Dacă 
SVF derivă din lipoaspirate, celulele din SVF 
poartă numele și de celule PLA (processed li-
poaspirates) (7,8).

În ultimii ani, a apărut un număr crescut de 
publicaţii privind utilizarea celulelor SVF în repa-
rarea leziunilor provocate de radioterapia prac-
ticată după mastectomie (9), în augmentarea 
mamară (10), reconstrucţia mamară după mas-
tectomie (11), lipoatrofie facială (2) etc.

Tratamente combinate: grefa de ţesut adipos 
+ preparatele PRP (Platelet Rich Plasma) în
augmentarea ţesuturilor moi

În ultimul timp, câteva grupuri de cercetători 
au propus co-aplicarea grăsimii recoltate în spe-
cial prin tehnica Coleman (12,13) și a PRP – un 
rezervor natural de factori de creștere ce stimu-

lează repararea și regenerarea tisulară. Adăuga-
rea PRP la grăsime poate reprezenta o modalita-
te de a furniza substanţe nutritive, îmbunătăţind 
supravieţuirea grefei de ţesut adipos. Eliberarea 
factorilor de creștere stimulează angiogeneza, 
diferenţierea și proliferarea celulelor, condu-
când la reconstituirea unei matrici tridimensio-
nale, care permite plasarea adipocitelor într-o 
structură 3D. 

Într-o serie de studii in vitro s-a demonstrat 
că PRP crește rata de supravieţuire a celulelor 
ţesutului adipos și a diferenţierii celulelor stem 
(14). Deși efectul PRP asupra ţesutului adipos a 
fost studiat in vitro și pe animale model, aplica-
ţiile clinice n-au încă suportul unor studii con-
trolate randomizat.

Utilizarea ADSC (Adipose Derived Stem Cells) 
în chirurgia plastică

Fracţia mononucleară a ţesutului adipos, nu-
mită fracţie vascular-stromală (SVF), a fost iniţial 
descrisă ca o sursă de precursori adipocitari, ac-
tivi mitotic, de către Hollenberg și Vost, în 1969 
(15,16). Noţiunea de celule stem derivate din 
ţesutul adipos (ADSC) a fost recunoscută numai 
după 2001, când Zuk și colab. au demonstrat că 
SVF conţine un număr mare de celule stem tip-
MSC (celule stem mezenchimale), ce pot suferi 
diferenţiere la adipocite, condrocite, miocite și 
osteoblaste (6).

În prezent, este unanim recunoscut că celu-
lele ADSC pot fi ușor extrase din ţesutul adipos, 
sunt capabile de expansiune in vitro, au capaci-
tatea de a se diferenţia în multile tipuri celulare 
și pot fi utilizate în medicina regenerativă (17-
20). Deja au fost publicate studii clinice, dintre 
care unele au demonstrat succesul tratamentu-
lui cu ADSC în reconstrucţia tisulară. Totuși, exis-
tă încă probleme legate de dificultăţile practice 
de extindere a protocoalelor de izolare a acestor 
celule la volume necesare clinic, de faptul că 
preparatele celulare izolate în diferite labora-
toare se deosebesc prin gradul de puritate, mar-
kerii moleculari caracteristici etc. (21).

Sunt în curs de desfășurare studii clinice uti-
lizând terapia cu ADSC, iar rezultatele lor parţia-
le sunt promiţătoare nu numai în chirurgia plas-
tică, dar și în alte specialităţi medicale. Astfel, 
Herreros și colab. (2012) (22) au realizat un stu-
diu clinic randomizat în mai multe centre, pe 
200 de pacienţi adulţi, privind implicarea celule-
lor ADSC autologe în managementul unor fistule 
anale complexe, ale cărui date parţiale demon-
strează faptul că această procedură este sigură 
și demonstrează urgentarea procesului de ree-
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pitelizare a rănilor deschise. Este necesară stan-
dardizarea protocoalelor și realizarea unor stu-
dii randomizate mai mari care asigură siguranţa 
aplicaţiilor conform directivelor FDA (U.S. Food 
and Drug Administration) (23).

Utilizarea tehnicii CAL (Cell Assisted 
Lipotransfer) de grefare a ţestutului adipos 
îmbogăţit în celule ADSC conduce la rezultate 
clinice satisfăcătoare

Principalele probleme raportate în cazul gre-
fării grăsimii autologe sunt resorbţia parţială a 
grefei, implicând necesitatea repetării procedu-
rii chirurgicale, precum și necroza parţială a ţe-
sutului adipos transplantat cu apariţia chisturi-
lor și a microcalcificărilor (2,24). 

Ţesutul adipos (AT) implantat supravieţuieș-
te printr-un mecanism de simplă difuzie până 
este restabilită circulaţia sangvină. Astfel, supra-
vieţuirea grefei, în particular în cazul unui volum 
mare grefat, este rezultatul unui echilibru între 
acest proces și moartea celulară indusă de hi-
poxie (25). Factorii care favorizează supravieţui-
rea celulară induc retenţia pe termen lung și, 
prin urmare, durata de viaţă a grefei.

Pentru a depăși inconvenientele practice ale 
grefării gasimii prin lipoinjecţie, s-a dezvoltat o 
nouă strategie numită lipotransfer asistat de ce-
lule (CAL – Cell Assisted Lipotransfer), în care au 
fost utilizate celulele ADSC autologe în combina-
ţie cu grefa de ţesut adipos. Mulţi autori n-au 
utilizat celulele ADSC purificate in vitro, ci fracţia 
SVF proaspăt izolată, care este o populaţie hete-
rogenă de celule, îmbogăţită în ADSC [2,26].

Rapoartele publicate în ultimii zece ani nu au 
atins însă un consens privind superioritatea teh-
nicii CAL faţă de tehnica transplantării grăsimii 
autologe (AFT). În raportul lor retrospectiv, 
Toyserkani și colaboratorii (24) au concluzionat 
că majoritatea procedurilor CAL prezentate în 
literatura de specialitate par să favorizeze supli-
mentarea ţesutului adipos transplantat cu celu-
le ADSC. Autorii atrag însă atenţia asupra faptu-
lui că studiile viitoare necesită o mai bună 
standardizare a modului de raportare, care să 
permită: (i) o evaluare obiectivă a rezultatelor 
clinice observate, precum și (ii) identificarea po-
tenţialelor riscuri asociate acestei noi proceduri 
(24).

Este important de amintit că și tehnica grefă-
rii ţesutului adipos autolog a fost întâmpinată cu 
reticenţă la momentul introducerii sale. Resorb-
ţia și necroza ţesutului adipos transplantat re-
prezintă două dintre complicaţiile asociate teh-
nicii clasice de grefare a ţesutului adipos 

autolog. Se cunoaște faptul că formarea unei 
vascularizaţii funcţionale guvernează supravie-
ţuirea ţesutului adipos matur (27). Prin supli-
mentarea grăsimii transplantate cu celule ADSC, 
ce rezidă în ţesutul adipos între adipocite sau în 
matricea extracelulară (28), tehnica CAL permi-
te protejarea adipocitelor mature de hipoxie. 

Atât fracţia vascular stromală (SVF) îmbogăţi-
tă în celule stem, cât și celulele ADSC izolate din 
grăsimea autologă pot fi suplimentate ţesutului 
adipos transplantat. Este important de menţio-
nat că lipoaspiraratele de volum mare (~500 ml) 
conţin un număr suficient de celule ADSC, astfel 
încât amplificarea lor in vitro nu este necesară 
(29). Prin eliminarea etapei intermediare de 
amplificare a ADSC se evită obiecţiile de natură 
etică, precum și potenţiale complicaţii imunolo-
gice (24), iar, în același timp, costul și durata 
procedeului chirurgical sunt de asemenea redu-
se, spre beneficiul pacienţilor. Din aceste moti-
ve, utilizarea fracţiei SVF este cel mai adesea 
preferată în procedura CAL. 

În prezent, literatura de specialitate oferă 
atât exemple care susţin superioritatea proce-
durii CAL comparativ cu tehnica grefării ţesutu-
lui adipos autolog, cât și exemple în care supli-
mentarea grăsimii transplantate cu celule stem 
ADSC nu a condus la rezultate semnificativ su-
perioare faţă de metoda clasică de transplantare.

Riordan și colab. (2009) (30) consideră că 
procedeul CAL cu fracţia SVF conduce la cele 
mai bune rezultate în chirurgia plastică, deoare-
ce conţine atât celule ADSC, care pot fi diferen-
ţiate în ţesut adipos matur, cât și alte tipuri celu-
lare care induc angiogeneza și au efecte imu-
nomodulatoare. În plus, fracţia SVF este și o sur-
să de factori solubili care facilitează procesul de 
vindecare a rănilor (30).

Toyserkani și colaboratorii (2016) (24) au re-
zumat observaţiile a șapte studii clinice realizate 
care au comparat tehnica CAL cu procedura cla-
sică de grefare a ţesutului adipos autolog. Șase 
din cele șapte studii analizate au susţinut supe-
rioritatea tehnicii CAL, deși modul de control, 
raportare sau evaluare statistică a studiilor nu 
este în general satisfăcător (24). Cinci dintre stu-
diile realizate au optat pentru suplimentarea 
grăsimii injectate cu fracţia SVF; două dintre 
aceste studii au raportat cazuri de augmentare 
mamară, în timp ce restul studiilor s-au concen-
trat asupra procedurilor estetice efectuate la 
nivelul feţei. În majoritatea cazurilor, supravie-
ţuirea grefei de grăsime în urma procedurii CAL 
a fost superioară celei observate în cazul trans-
plantului clasic de ţesut adipos autolog, chiar 
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dacă diferenţa observată a fost modestă (24). 
Studiile clinice raportate nu au inclus în general 
rapoarte histologice ale grefei de grăsime post-
transplant. Studii preclinice efectuate pe anima-
le sugerează că, în general, procedura CAL con-
duce la formarea unui număr mai redus de 
chisturi, la maturarea unui număr mai mare de 
adipocite, precum și la formarea unei vasculari-
zaţii net superioare, comparativ cu transplantul 
clasic de ţesut adipos autolog (24). 

Sterodimas și colaboratorii (2010; 2011) (31-
32) au comparat de asemenea tehnica CAL cu
transplantul clasic de grăsime autologă. Studiul
lor din 2011 a urmărit 20 de pacienţi suferind de
diferite defecte de părţi moi la nivel facial (32).
Autorii au concluzionat că pacienţii cărora li s-a
transplantat grăsime îmbogăţită cu ADSC au ra-
portat un grad superior de satisfacţie la 6 luni
după operaţie comparativ cu pacienţii supuși
procedurii clasice. Totuși, nivelul de satisfacţie
la 18 luni de la finalizarea procedurii a fost simi-
lar pentru ambele loturi ale studiului efectuat
(32). Autorii au admis că procedura CAL este
mai scumpă comparativ cu transplantul clasic
de grăsime (justificat de necesitatea utilizării de
echipament medical și de laborator adiţional,
precum și de necesitatea angajării personalului
specializat adiţional), precum și faptul că proce-
deul de îmbogăţire a grăsimii transplantate cu
celule stem conduce la prelungirea procedurii
chirurgicale. Cu toate acestea, luând în conside-
rare faptul că pacienţii supuși procedurii CAL au
necesitat un singur transplant pentru obţinerea
de rezultate estetice mulţumitoare, se poate
concluziona că atât costul, cât și timpul final ne-
cesar completării operaţiei este în majoritatea
cazurilor inferior procedurilor clasice (32). Deși
concluziile autorilor par încurajatoare, datele
prezentate nu susţin afirmaţiile privind gradul
superior de satisfacţie al pacienţilor supuși pro-
cedurii CAL la 6 luni de la operaţie comparativ
cu cei supuși procedurii clasice de grefare. În
plus, autorii au încercat în mod eronat să evalu-
eze din punct de vedere statistic diferenţele în-
tre gradul de satisfacţie al pacienţilor supuși ce-
lor două proceduri, bazându-și calculele pe
gradul subiectiv de evaluare al pacienţilor. Este
binecunoscut în literatura de specialitate că tes-
tele statistice ce evaluează semnificaţia unui
studiu nu se pot baza pe parametri arbitrari,
precum autoevaluarea gradului de satisfacţie pe
o scară arbitrară (33). Evaluarea statistică a vo-
lumului de grăsime resorbit sau a procentului
de grăsime ce a supravieţuit transplantului prin
procedee obiective (RMN, tomografie, ecogra-

fie) ar fi reprezentat repere statistice superioare 
celor raportate în studiul publicat.

Yoshimura și colaboratorii (29) au raportat în 
2010 un rezumat al unui set de studii ce au com-
parat tehnica CAL cu procedeul clasic de grefare 
a ţesutului adipos autolog. Între 2003 și 2008, 
autorii au tratat 188 de pacienţi, majoritatea 
(164) fiind supuși procedurilor de augmentare
mamară. 26 dintre pacienţi au fost supuși pro-
cedurii CAL imediat după îndepărtarea proteze-
lor mamare preexistente (29). Un aspect impor-
tant al acestor studii este reprezentat de faptul
că autorii au raportat rezultate obiective, obţi-
nute prin tehnici RMN, ecografie, mamografie,
adiţional tehnicilor clasice de video- și fotogra-
fie pentru evaluarea pre- și post-chirurgicală. În
cazurile de augmentare mamară, măsurătorile
3D realizate la 6 luni de la efectuarea transplan-
tului au indicat că între 40% și 90% din grăsimea
transplantată prin procedura CAL a supravieţuit
transplantului. Creșterea finală de volum a vari-
at între 100 și 250 ml, net sub cea observată în
general în procedurile de augmentare ce folo-
sesc implanturi de silicon. Un număr redus de
paciente a dezvoltat chisturi cu dimensiuni vari-
ind între 5 și 15 mm (6 paciente), iar 2 paciente
au prezentat calcifieri, ce au putut fi distinse
ușor de ţesutul adiacent. Cu toate acestea, teh-
nica s-a dovedit superioară din punct de vedere
al aspectului final (mai natural) și al consistenţei
sânului (29).

Un număr redus de studii clinice a evaluat 
competenţa celulelor ADSC purificate și amplifi-
cate in vitro cotransplantate cu grăsimea auto-
logă. Studii preclinice utilizând modele animale 
au oferit un prim indiciu că grefarea unui număr 
mai mare (106-107 comparativ cu 105) de celule 
ADSC purificate conduce la rezultate superioare 
pe termen scurt, deși diferenţele observate în-
tre diferitele concentraţii celulare devin minime 
pe termen lung (24). 

Cu toate acestea, nu toate studiile clinice au 
raportat rezultate superioare când tehnica CAL 
a fost comparată cu lipotransferul clasic. Pelto-
niemi și colaboratorii au comparat efectele pro-
cedeului clasic (aplicat în cazul a 8 paciente) cu 
tehnica CAL (aplicată în cazul a 10 paciente) în 
contextul augmentării mamare (34). Evaluarea 
postoperatorie s-a realizat cu ajutorul tehnicii 
RMN pe o durată de 12 luni, autorii concluzio-
nând că, deși resorbţia ţesutului adipos după 
procedura CAL este ușor redusă comparativ cu 
resorbţia post-procedură clasică (50% versus 
54%), diferenţa este minoră și nesemnificativă 
din punct de vedere statistic (34). Cu toate aces-
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tea, studiul a utilizat un număr redus de paci-
enţi, făcând dificilă generalizarea rezultatului.

În urma unui studiul comparativ al literaturii 
de specialitate, Grabin și colaboratorii (2015) 
(35) afirmă, de asemenea, că datele actuale nu
susţin superioritatea tehnicii CAL, comparativ
cu lipotransferul clasic. Autorii atrag atenţia că
majoritatea rapoartelor clinice utilizează un nu-
măr redus de pacienţi, raportarea augmentării
volumetrice este adesea făcută în mod subiec-
tiv, iar, în plus, analiza statistică a datelor pre-
zentate este de multe ori suboptimală. Autorii
au recunoscut că, în anumite situaţii, evaluarea
obiectivă prin tehnica RMN nu este posibilă
dacă volumele de grăsime transplantată sunt
prea mici pentru a se putea detecta diferenţe
semnificative. Autorii studiului retrospectiv au
insistat așadar asupra necesităţii realizării unor
studii clinice randomizate în modul „orb“ sau
„dublu-orb“ pentru a evita subiectivitatea ra-
portării rezultatelor. În plus, este esenţial ca stu-
diile clinice viitoare să conţină un număr mai
mare de pacienţi precum și ca perioada de ur-
mărire să fie de lungă durată (35).

Siguranţa aplicării tehnicii CAL
Ţinând cont de faptul că studiile realizate pe 

modele animale au evidenţiat adesea o mai 
bună vascularizare a grefei de grăsime în cazul 
suplimentării ţesutului adipos cu ADSC (24), se 
pune așadar întrebarea dacă utilizarea tehnicii 
CAL în cazul pacienţilor care au urmat un trata-
ment oncologic poate conduce la activarea unor 
metastaze latente. 

Gentile și colaboratorii (2012) (36) au con-
cluzionat că utilizarea CAL pentru augmentarea 
mamară în cazul pacientelor care au fost dia-
gnosticate anterior cu carcinom mamar nu a 
condus la o creștere a numărului de tumori reci-
divante. 

Totuși, Perrot și colaboratorii (2010) (37) au 
raportat un caz de recidivă locală a unui osteo-
sarcom la 18 luni după efectuarea unei operaţii 
de lipofiling utilizând tehnica CAL. Pacienta în 
vârsta de 17 ani nu a prezentat, timp de 13 ani, 
nicio recidivă în urma tratamentului oncologic și 
chirurgical aplicat pentru îndepărtarea tumorii 
primare localizate la nivelul braţului. Autorii au 
realizat un studiu in vitro și pe șoareci, urmărind 

multiplicarea numărului de celule tumorale, 
precum și creșterea volumului tumoral în pre-
zenţa și absenţa celulelor ADSC. Co-cultivarea 
celulelor tumorale cu celule ADSC a condus în 
primele 24 de ore la o amplificare mai rapidă a 
celulelor tumorale (37), deși efectul nu a fost 
menţinut la aceeași intesitate prin prelungirea 
co-cultivării. Corelaţia dintre recidiva locală și 
utilizarea tehnicii CAL în acest studiu de caz pare 
rezonabilă. Cu toate acestea, concluziile autori-
lor nu sunt susţinute de date experimentale so-
lide. Autorii au încercat să justifice potenţialul 
efect pro-tumorigenic al celulelor ADSC trans-
plantate ca fiind rezultatul amplificării vasculari-
zaţiei locale (37), deși studiul efectuat nu a eva-
luat prin nicio metodă dacă tumorile co-trans-
plantate cu celule ADSC sunt într-adevăr mai 
bine vascularizate comparativ cu cele dezvoltate 
în grupul de control.

Concluzii şi perspective
Studii viitoare sunt necesare pentru evalua-

rea cât mai obiectivă a eficienţei tehnicii CAL în 
comparaţie cu lipotransferul clasic. În principal, 
aceste studii vor trebui să abordeze o cohortă 
mai mare de pacienţi și să includă un grup de 
control și vor utiliza (unde este posibil) metode 
obiective de evaluare pre- și post-chirurgicale, 
precum RMN, tomografie, ecografie.

Aspecte care se doresc de asemenea a fi ur-
mărite în cercetările ulterioare includ: efectul 
zonei donatoare și al zonei receptoare asupra 
procentului de grăsime ce supravieţuiește trans-
plantului; în ce măsură vârsta pacientului afec-
tează reușita procedurii; factorii chimici (che-
mokine, factori de creștere) care pot fi adăugaţi 
pentru a îmbunătăţi supravieţuirea găsimii 
transplantate; numărul/densitatea de celule 
ADSC transplantate minimum necesar pentru a 
reduce în mod eficient resorbţia grăsimii trans-
plantate. În plus, pentru utilizarea tehnicii CAL 
în cazul pacienţilor care au urmat tratamente 
oncologice în trecut, sunt necesare studii care 
să includă o cohortă mare de pacienţi atât în lo-
tul de control, cât și în grupul de tratament, 
pentru a formula o opinie obiectivă privind efec-
tele pro- sau anti-tumorigenice ale celulelor 
ADSC transplantate.
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