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AUTOLOJİ PİY TRANSPLANTASİYASI VASİTƏSİLƏ KORREKSİYASI

Summary: In many countries, liposuction is the most frequently performed aesthetic procedure. Although 
liposuction has been considered a safe surgical procedure, reports indicate that it can have significant sequelae. 
Irregularities ranging from ''oversuctioning'' to bumpyskin and asymmetries result from inadequate experience 
of the surgeon. With the overall acceptance of aesthetic surgery increasing and the number of patients undergoing 
liposuction increasing, it is likely that plastic surgeons willsee more patients requesting secondary contour 
surgery in the future. The key to successful autologous fat grafting is familiarity with the technique, recognizing 
its limitations, and understanding the goals of the patient. This study has shown that the patient satisfaction rate 
observed after autologous fat transplantation produces aestheticallyacceptable results in correcting post liposuc-
tion deformities.
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Коррекция последствий липосакции путем трансплантации собственного жира
Г.Р. Байрамлы, Е.А. Алиев

Correction of liposuction sequelae by autologous fat transplantation

Резюме: Bо многих странах липосакция является наиболее часто выполняемой эстетической 
процедурой. Хотя липосакция считается безопасной хирургической процедурой, отчеты указывают 
на то, что она может иметь серьезные последствия. Нарушения, варьирующиеся от "чрезмерного 
отсоса" до неровностей кожи и асимметрии, являются результатом недостаточного опыта хирурга. С 
ростом общего признания эстетической хирургии и увеличением числа пациентов, подвергающихся 
липосакции, вполне вероятно, что в будущем пластические хирурги будут видеть больше пациентов, 
которым потребуется вторичная контурная хирургия. Ключом к успешной трансплантации 
аутологичного жира является знакомство с этой техникой, понимание ее ограничений и понимание 
целей пациента. Это исследование показало, что степень удовлетворенности пациентов, наблюдаемая 
после трансплантации собственного жира, дает эстетически приемлемые результаты при коррекции 
деформаций после липосакции.

Aktuallıq: Liposaksiya bir çox ölkələrdə son illər ən tez-tez aparılan estetik əməliyyata çevrilmişdir. Liposak-
siyanın inkişafı plastik cərrahları insanın bədən quruluşunu gözəlləşdirmək üçün təhlükəsiz və effektiv üsulla təmin 
etmişdir [1,2]. Bu üsul İllouz Y.G tərəfindən təqdim edildikdən bəri ötən 4 onillik ərzində əhəmiyyətli dərəcədə 
yayılmışdır [3]. Liposaksiyanın məqsədi mütənasib bədən konturları yaratmaq üçün lokallaşmış piy toxumalarının 
azaldılmasıdır. Liposaksiya təhlükəsiz cərrahi əməliyyat hesab edilsə də, bəzi mənbələr onun bir çox fəsadlarının ola 
biləcəyini göstərir . Mütəxəssis olmayan həkimlər tərəfindən icra edilən liposaksiya əməliyyatlarının sayında artım 
liposaksiya sonrası yatrogen kontur fəsadlarının da sayının artması ilə nəticələnmişdir. Əməliyyatdan sonra üzə 
çıxan defektlər ölçüsünə, deformasiyanın kəskinliyinə, korreksiyanın mürəkkəbliyinə və vizual təsirinə görə təsnif 
edilirlər. “Həddindən artıq piy sorulması”ndan nahamar dəriyə və assimmetriyalara qədər uzanan qüsurlar cərrahın 
qeyri-adekvat təcrübəsindən irəli gəlir. Abdominal nahiyə, büküş və estetik üçbucaq nahiyələrində işləmək çətindir 
və korreksiyası mürəkkəb olan ciddi lokal fəsadlara səbəb ola bilər [2]. Piy toxumasında mezenximal stromal hücey-
rələr cəmlənir və bu onun fəsadların bərpası üçün istifadəsini mümkün edir. Əməliyyat sonrası estetik cəhətdən göz 
oxşayan nəticəyə nail olmaq üçün liposaksiya ətraflı planlaşdırma və rəssam gözü tələb edir. Pasientlərin doğru seçil-
məsi, düzgün cərahiyyə metodu və əməliyyat zamanı pasientlərə diqqət kontur deformasiyası fəsadının qarşısını 
almağa kömək edir. Nəticə barədə proqnozlar pasientin yaşı, dərisinin elastikliyi, çıxarılacaq piyin həcmi və liposak-
siya nahiyəsinin əməliyyat öncəsi real qiymətləndirilməsinə əsaslanmalıdır.
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