
 
  دانشگاه آزاد اسالمی پزشکیعلوم جله م

  205تا  201صفحات ، 90 پاییز، 3، شماره 21 ورهد

  

 در افزایش حجم بافت نرم پوست MATRIDEXبررسی اثر بخشی و عوارض 

 2مهناز واعظی، 1رقیه جبرائیلی ،1سپیده تهرانی ،1ستاره تهرانی
 

  ن دانشگاه آزاد اسالمی،  واحد پزشکی تهرا، استادیار 1
  واحد پزشکی تهران ،زیست، دانشگاه آزاد اسالمی کارشناس ارشد محیط 2

  چکیده
 / EAD- Sephadenو دکستران Bهاي هیالن مرهاي هیالورنیک اسید، هیپرملوزیس و مولکولپلیشامل  Matridex :سابقه و هدف

Pharmacia / Piscatway)   (در این تحقیق، هدف  .کندو تولید بافت نرم می ها اثر کردهکه روي ماکروفاژها و فیبروبالست است
 .باشدهاي پوستی میبررسی اثر بخشی و عوارض ماتریدکس در تصحیح فرورفتگی

. هاي پوستی مورد مطالعه قرار گرفتندهاي دانشگاه آزاد جهت تصحیح فرورفتگیبیمار مراجعه کننده به کلینیک 50: یسروش برر 
ها مورد بررسی قرار درجه عمق ضایعات و بروز عوارض در ویزیت. ماه و یک سال بعد از تزریق بود 6هفته، سه و  2ویزیت بیماران 

  . انجام شد SPSSها با نرم افزار آماري دادهتحلیل . گرفت
تزریق  این ماده در محلموارد  درصد 16سال در  و پس از یک بیماران بعد از شش ماه، ماتریدکس از بین نرفت درصد 78 در :هایافته

محل چین نازوالبیال و  درصد 8/81. مشاهده شد يدارسال رابطه معنی ماه و یک 6بعد  ،بین محل تزریق و ماندگاري. مشاهده شد
بین حجم تزریق با میزان ماندگاري  يداررابطه معنی ،ماه 6بعد از . ماه کامال از بین رفت 6ناحیه بین دو ابرو  پس از  درصد2/18

 ماه و یک 6داري بین عمق ضایعات در زمان مراجعه و رابطه معنی. وجود داشت يدارسال رابطه معنی پس از یک ولیمشاهده نشد، 
 . بیماران دچار عوارض کوتاه مدت شدند درصد 16 .سال پس از تزریق مشاهده شد

دنبال ه ب یگونه عارضه مهم چهیو  سال ماندگاري داشت اي بیش از یکسال و در عده ماه تا یک 6بین  Matridex: گیرينتیجه
 .تزریق این ماده مشاهده نشد

  .Matridexهاي پوست، عوارض فرورفتگیو  ها، چروكMatridex :واژگان کلیدي
  

  1مقدمه
فرورفتگی و خطوط روي پوست توسط عوامل متعـددي ایجـاد   

این عوامل شامل تروما، در معرض نور خورشید قـرار   . گردندمی
 دنباشـ می ینی، استرس و استعداد ژنتیکگرفتن، حرکات عضال

هـاي  صورت چین و چـروك ه هاي پوستی چه بفرورفتگی .)1(
تواند آثـار روانـی   صورت اسکارهاي پوستی میه پوستی و چه ب

براي فرد ایجاد نماید و منجر بـه تغییراتـی در نحـوه     ینامطلوب

                                                
سـتاره  دکتـر  ان جـواهري،  بیمارسـت تهران، دانشگاه آزاد اسـالمی، واحـد پزشـکی،    : نویسنده مسئولآدرس 
  )  email: Tehrani 249 @ yahoo.com(تهرانی 

   10/7/89 :تاریخ دریافت مقاله
   27/2/90 :تاریخ پذیرش مقاله

کاهش اعتماد به نفس و  .ها گرددخصوص خانمه زندگی افراد ب
ــاعی گریز ــاي اجتم ــراد  )social phobia( ه ــن داراي در اف ای

 .)2(شود دیده میضایعات بیشتر 
 یها مورد توجه فراوانـ هاي اخیر تصحیح این فرورفتگیدر سال

قرار گرفته و مواد مختلفی بـه ایـن منظـور سـاخته و در حـال      
تعدادي از این مواد پرکننده حیوانی و تعدادي . باشدساخت می

ند و از نظر ماندگاري بـه سـه فـرم مانـدگاري      باشسنتتیک می
  .)3( گردندموقت،  طوالنی و دائمی تقسیم می

از  .اسـت )  HA( ماده هیالورونیک اسید  ،ترین فیلرهااز متداول
ایـن مـاده   . گ این ماده قابل جذب بودن آن اسـت محاسن بزر

ــق باعــث افــزایش بافــت همبنــد پوســت مــی  ــا تزری شــود و ب
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ماده از بین خواهد رفت و عوارض ناشی از آن هیالورونیداز این 

 باشـد خیلی کمتر از فیلرهاي با ماندگاري طوالنی و دائمی مـی 
، تـرین فیلرهـاي حـاوي هیالورونیـک اسـید     شناخته شده. )3(

Resylane ،Perlane ،Hylaform  وCaptigue ــی ــه م باشــند ک
داخـل درم تزریـق    بایـد این مواد  .هستند FDAداراي تائیدیه 

   .)4( گردددر قسمت تحتانی درم تزریق می Perlenتنها  و دشون
ولی فیلرهاي  ،عوارض فیلرهاي حاوي هیالورونیک اسید کم بوده

عوارض  .)5( با ماندگاري طوالنی و دائمی عوارض بیشتري دارند
عـوارض   .دنشـو فیلرها به دودسته فوري و دیررس تقسـیم مـی  

ادم ، آنافیالکسـی ، یغیرقرینگ، اریتم، کبودي، فوري شامل درد
، هـاي التهـابی  و عوارض دیررس شامل ندول ايو ضایعات آکنه

. )5( دنباشـ انسداد عروقی و گرانولوم مـی ، آلرژیک هايواکنش
فیلرهـاي در دسـترس    آگاهی داشتن از خصوصیات و عـوارض 

 يتواند به پزشکان کمک کند تا نتایج بهتر و عوارض کمتـر می
  . داشته باشند

  
قایسه انواع فیلرها از نظر محل تزریق، ماده اولیه، مدت م - 1جدول 

 FDA ماندگاري و تائیدیه
 ماده اولیه محل تزریق ماندگاري FDAتائیدیه  

  
  بله
  بله
 بله
 بله
 خیر
 خیر
 خیر
 
  
  خیر
 بله
 بله
 خیر
 بله

  
  ماه 6- 8
  ماه 6- 8

 ماه 4
 ماه 4
 ماه 4- 8

 یک سال 1- 2
 یک سال 1- 2

 
  

  ماه 18-9
 دائمی
 دائمی

 ار یکسال بیش
 سال 2

  
  میان درم
 درم عمقی
 میان درم
 میان درم
 میان درم
 میان درم
 میان درم

 
  

  درم عمقی
  زیر جلد

 درم عمقی و زیر جلد
  زیر جلد

 درم رتیکوالر

  هیالورونیک
 رستیلن

 پرلن
 هیالوفرم
 کاپتیکو

 جوویدرم
 ماتریدکس

 -آتالین 
 اورجینال

 
 مواد سینتتیک

  رادیاس
پلی 

 ترافلورواتیلن
  یکونسیل

 آکوامید
 آرتفیل

  
امروزه تعداد زیادي فیلر به منظور افـزایش بافـت نـرم پوسـت     

هاي تولید کننـده مـدعی   تولید شده است و هر کدام از شرکت
جـدول  ( دارد يهستند که ماده آنها تاثیر بهتر و عوارض کمتر

ــر .)1 ــی Matridexفیلـ ــک ااز پلـ ــاي هیالورونیـ ــید، مرهـ سـ
رسـد  ل شده است و به نظر مـی هیپرملوزیس و دکستران تشکی

تري نسبت بـه فیلرهـاي هیالورونیـک اسـید     ماندگاري طوالنی
و هزینه تهیـه آن نسـبت بـه سـایر فیلرهـاي      ) 6(داشته باشد 

 Matridex.  اسـت تـر  در کشور ما مناسب FDAداراي تائیدیه 
 .شـود آلمان تولید می Biopolymer Bioscienceتوسط شرکت 

جهت پر کردن  Matridorو  Matridexاین شرکت دو محصول 
از هیالورونیک اسید تشکیل  Matridor .نمایدضایعات تولید می

داراي ترکیبات اضافه تري اسـت کـه در    Matridexولی  ،شده
  .)6( باال شرح داده شده است

در  Matridexاین تحقیق به منظور بررسی میـزان اثـر بخشـی    
بـه صـورت   هاي پوستی ناحیـه صـورت کـه    تصحیح فرورفتگی

هاي پوستی اسکار ناشی از ضایعات پوستی یا به صورت چروك
و همچنـین بررسـی عـوارض ناشـی از ایـن مـاده       وجود دارنـد  
عالوه در این مطالعه رابطه بین سن، ه ب. ریزي شدتزریقی طرح

جنس، محل تزریق و حجم ماده تزریق شده با میزان اثربخشی 
     .و عوارض دارو بررسی گردید

  
  روشها مواد و

، به قبل و بعد از درمان، مطالعه به روش شبه کارآزمایی بالینی
 ،تصویب طـرح در واحـد پزشـکی دانشـگاه آزاد اسـالمی     دنبال 

در  Matridexجهت بررسی میـزان اثربخشـی و عـوارض مـاده     
در ایـن مطالعـه،    .افزایش حجم بافت نرم پوست انجـام گردیـد  

ه پوسـتی در ناحیـه   بیماران مراجعه کننده با ضـایعات فرورفتـ  
هـاي  که طی سـال ، چروك یا اسکارهاي پوستی، شامل صورت
هـاي امیرالمـومنین و جـواهري    به بیمارسـتان  1387 – 1388

  .ندشدبررسی  ،مراجعه کرده بودند
وجود فرورفتگـی ناشـی از ضـایعات     ،معیارهاي ورود به مطالعه

هاي پوستی در ناحیه صورت بدون محدودیت پوستی یا چروك
خروج از  هايمعیار .و جنسی و اعالم آمادگی بیماران بود سنی

آلـرژي و   ون، سـابقه یـ هـاي اتوایم سابقه وجود بیماري، مطالعه
حساسیت پوستی شدید، بیمـاري دیابـت و سـابقه اسـتفاده از     

  .بود فیلرهاي با ماندگاري طوالنی در ناحیه مورد نظر
 N= [ P(1-P)] (Z1-α/2)2  / d2حجم نمونه با استفاده از فرمول 

در نظر گرفته شد  9/0نفر محاسبه گردید و سطح اعتماد   64 
نفر به دلیل عدم همکاري و مراجعـه مجـدد از مطالعـه     14که 

ــدند  ــارج ش ــه .خ ــترس   روش نمون ــق در دس ــه طری ــري ب گی
)available case (بود .  

بیمـاران مـورد بررسـی قـرار     عمق ضـایعات   ،مطالعه در شروع
 شکل(درجه تقسیم شد  5به شرح زیر  بهعمق ضایعات . گرفت

1:(  
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  ،عدم وجود فرورفتگی): 0(کالس 
   ،فرورفتگی قابل مشاهده): 1(کالس 
  ،فرورفتگی سطحی): 2(کالس 
  ،نسبتا عمیق): 3(کالس 
  ،فرورفتگی عمیق): 4(کالس 
  .فرورفتگی خیلی عمیق با کناره هاي برآمده) : 5(کالس 

  

  
  تیدرجه بندي عمق ضایعات پوس -1شکل 

  
، ناحیـه   (NLF)چـین نازوالبیـال   شامل سپس مناطق مورد تزریق

مشـخص  و کنـار لـب    ، ناحیـه گونـه  )IOF(بین دو ابرو، زیر چشم 
ـ  ،در داخـل درم تزریـق گردیـد    Matridexماده پرکننده  .شدند ه ب

در صــورت بــاقی مانــدن  .کــه ضــایعه کــامال محــو گــردد طـوري 
تا حـدي کـه ناحیـه     هفته این روش تکرار شد 2فرورفتگی بعد از 

  .درمان شده کامال هم سطح پوست مجاور شد
در . هـاي بعـدي در مـاه ششـم و دوازدهـم صـورت گرفـت       ویزیت
کـالس ذکـر    5میزان تغییر درجه تقسیم بندي ، هاي بعديویزیت

شده و میزان تغییراتی که در هر بـار ویزیـت بـا عکـس گـرفتن از      
  .ارزیابی شدندشد، بیمار مشخص می

شـامل قرمـزي، خـارش، درد،    از نظر بروز عوارض زودرس بیماران 
و نیز عـوارض   کندروز اول بروز می 14که در ، اکیموز و عفونت ادم

صورت هر گونه تغییر در قوام محل تزریـق و نیـز بـروز    ه بدیررس 
مـورد  ، کنـد روز بـروز مـی   14که پـس از  هاي قابل مشاهده ندول

  .بررسی قرار گرفتند
هـاي   و با استفاده از آزمـون   SPSSسط نرم افزار ها توتحلیل داده 

    .انجام شد ANOVAزوجی و  t ،دوکاي

  هایافته
 70تـا   22محـدوده  (سـال   54±08/6نفر با میانگین سنی  50

مـورد  ) درصـد  20(مرد  10و ) درصد 80(زن  40شامل ) سال
 NLF ،12ناحیـه  ) درصـد  56(مـورد   28. بررسی قرار گرفتنـد 

خط بین ابـرو  ) درصد 12(مورد  6کناره لب،  )درصد 24(مورد 
حجم . ناحیه روي گونه محل تزریق بودند) درصد 8(مورد  4و 

لیتر بـا میـانگین   میلی 3لیتر و حداکثر میلی 5/0تزریق حداقل 
 . لیتر بودمیلی 5/0±5/1

درصـد   6از لحاظ درجه عمق ضایعات قبـل از شـروع درمـان،    
درصــد  40، 3درجــه درصــد ضــایعات  24، 2ضــایعات  درجــه

بعـد از  . بودنـد  5درصد ضایعات درجـه   30و  4ضایعات درجه 
درصـد   24، 1درصد ضایعات درجـه   8ماه از درمان  6گذشت 

درصـد   10و  4درصد درجـه   30، 3درصد درجه  28، 2درجه 
 8بعد از گذشت یـک سـال   ). 1نمودار (بودند 5ضایعات درجه 

درصـد درجـه    34، 3درصد درجه  30، 2درصد ضایعات درجه 
تغییـرات   2جـدول  ). 2نمـودار  (بودند  5درصد درجه  28و  4

 .را نشان می دهد) grading(عمق ضایعات 
  

بیمار  50در )  grading( تغییرات عمق ضایعات  -2جدول 
-88مومنین در سال مراجعه کننده به بیمارستان جواهري و امیرال

1387 
p-value عمق ضایعات انحراف معیار ±میانگین  محدوده 

 در زمان مراجعه 89/0±94/3 )5-2( ---- 

 ماه 6بعد از  ٢٩/١±1/3 )5-1( 001/0

 بعد از یکسال  ٠±82/3/٩۴ )5-2( 004/0

 

  
مـاه   6بعـد از   Matridexدر بررسی انجام شده، ماندگاري فیلر 

 16(بیمـار   8و پس از یک سـال در  ) درصد 78(بیمار  39در  
  .مشاهده شد) درصد

داري بـین سـن و میـزان مانـدگاري و بـین حجـم       رابطه معنی
ماه مشاهده نشد، ولـی   6تزریق شده با میزان ماندگاري بعد از 

داري بـین حجـم تزریـق شـده و     پس از یک سال رابطه معنـی 
ق و بـین محـل تزریـ   ). p=01/0(میزان ماندگاري وجود داشت 

داري وجـود  ماه و یـک سـال رابطـه معنـی     6ماندگاري بعد از 
و  NLFکمترین میزان ماندگاري در ناحیه ).. p=001/0(داشت 

محل مورد تزریق . بود IOFبیشترین میزان ماندگاري در ناحیه 
درصـد مـوارد    8/81ماه کامال از بین رفته بود، در  6که پس از 

  .حیه بین دو ابرو بوددرصد موارد نا 2/18و در  NLFناحیه 
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0%

50%

100%

N.L.F21  گونه و% 17.9% 46.4% 14.3%

کنار لب 16.7% 25% 58.3%

بین دو ابرو 15.5% 33.30% 33.3%

زیر چشم 50% 50% 16.7%

ضایعه قابل مشاهده ضایعه سطحی ضایعه نسبتا عمیق ضایعه عمیق ضایعه با حاشیه برجسته

  
بیمـار مراجعـه    50در ماهـ  6درجه عمق ضایعات بعـد از   -1نمودار

  1387-88کننده به بیمارستان جواهري و امیرالمومنین در سال 
  

در بررسی عوارض ایجاد شـده، هـیچ گونـه عارضـه دراز مـدت      
هاي التهـابی، راکسـیون آلرژیـک، انسـداد عـروق و      نظیر ندول

درصد بیمـاران دچـار عـوارض     16نشد، ولی گرانولوم مشاهده 
درصـد و ادم همـراه    2کوتاه مدت شدند، به طوري کـه ادم در  

درصد موارد دیده شد که همه آنها گذرا بـوده و   14اکیموز در 
  .ظرف یک الی سه هفته بعد از تزریق کامال بهبود یافتند

  

  
بیمار مراجعـه   50در  عمق ضایعات بعد از یک سال -2نمودار

-88ده به بیمارسـتان جـواهري و امیرالمـومنین در سـال     کنن
1387  

  
داري بین عوارض ایجاد شـده و جنسـیت مشـاهده    رابطه معنی

، ولی بـین سـن و عـوارض ایجـاد شـده رابطـه       )<05/0p(نشد 
، به طـوري کـه بیشـترین    )p=001/0(داري مشاهده شد معنی

مشـاهده  ) سـال  7/61با میـانگین  (عوارض در دهه هفتم سنی 
داري بین محل تزریق و عوارض ایجاد شـده رابطـه معنـی   . دش

و بیشترین محلی که دچار عوارض شد ) p=01/0(وجود داشت 
ناحیه کنار لب بود که به صورت ادم، اکیموز و هماتوم پوسـتی  

  . ظاهر شد

مـاه   6داري بین عمق ضایعات در زمان مراجعـه و  رابطه معنی
زمان مراجعه و یـک   و همچنین بین) p=001/0(پس از تزریق 

  ).p=004/0(سال پس از تزریق مشاهده شد 
  

  بحث
فیلرهاي پوستی جهت افزایش حجم در نواحی مختلف پوسـت  

 فیلرهـاي مـورد اسـتفاده از نظـر     .گردنـد مورد نظر استفاده می
هـاي  ، مدت مانـدگاري و عـوارض تفـاوت   ماده اولیه، اثر بخشی

ــد ــادي دارن ــابررســی .زی ــه  ه ــاي حــاوي فیلرنشــان داده ک ه
 هیالورونیک اسید بهتـرین نـوع از نظـر قـوام و کمـی عـوارض       

ــا   .)1(هســتند  ــورد بررســی م ــر م ــه از  Matridexفیل ــود ک ب
 هیالورونیک اسید، هیپرملوزیس و دکستران تشکیل شده است

)6(.   
بـین عمـق ضـایعات در زمـان      يداررابطه معنـی مطالعه ما در 

و حجم مـاده تزریـق   سال پس از تزریق  یک وماه  6مراجعه و 
وجود رابطـه   .سال و محل تزریق وجود داشت شده پس از یک

دار با حجم ماده تزریق شده نشان دهنده اثـر دراز مـدت   معنی
باشد که ناشی از تحریک تولید بافت همبند در ناحیـه  فیلر می

  .باشد درم توسط فیلر می
ر ماه کامال از بـین رفتـه بـود د    6محل مورد تزریق که پس از 

موارد خط بین  درصد 2/18و در  NLFموارد خط درصد  8/81
تر در نـواحی  دهنده جذب سریع دو ابرو بود و این مسئله نشان

  . باشدبا حرکت زیادتر می
سال و در  ماه تا یک 6فیلر مورد نظر ماندگاري این مطالعه، در 

در بررسـی انجـام شـده     .سال داشت بیش از یک يموارد کمتر
در آگوست  Maya vedamurthکه توسط  Matridex در مورد 

میزان ماندگاري این ماده در اکثـر   ،به چاپ رسیده 2007سال 
سـال نیـز ذکـر     سـال و در مـوارد کمتـري تـا دو     موارد تا یک
و همکاران  Matarassoدر بررسی که توسط  .)2( گردیده است
 ،حاوي هیالورونیک اسید انجام گردیـد  Restylaneبرروي فیلر 

گونه هیچبه عالوه ). 7(ماه ذکر گردید  6-8گاري این ماده ماند
در این بررسـی مشـاهده    Restylaneدنبال تزریق ه اي بعارضه

ایـن ژل در مقایسـه بـا    اند که دادهنشان مطالعات  ).7(نگردید 
   ياکثـر فیلرهــاي هیالورونیــک اســید داراي مانــدگاري بیشــتر 

 / Mac Dermol R – Hyladel  - Originalالبتـه  . باشـد مـی 

Fine  Out line- Cymetra   وFascian     1-2هـم مانـدگاري 
 FDAهـیچ کـدام مـورد تائیدیـه     البتـه  که  )8(اند داشته سال
فیلرهاي اسید هیالورونیـک بـا تائیدیـه مثبـت      ).9(باشند نمی

FDA  ــامل  Captigueو  Restylane ،Perlane ،Hylaformشــ

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 tm

uj
.ia

ut
m

u.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               4 / 5

http://tmuj.iautmu.ac.ir/article-1-499-fa.html


 205/ ستاره تهرانی و همکاران                                                                                                         90پاییز     3 شماره   21 دوره

 8تـا   6مـاه،   8تا  6ترتیب باشند که ماندگاري هر کدام به می
  ).2(د نباشماه می 4و ) 10(ماه  4، )2(ماه 

عوارض درازمدت فیلرهاي هیالورونیک اسید نادر بوده و شـامل  
هـاي جلـدي و آمبـولی    هاي آلرژیـک پوسـتی، نـدول   راکسیون

 Loptonتوسـط   هاي آلرژیکراکسیون .)11(باشد شریانی می

JR  وAlsters  آمبـولی   . )4( ه اسـت گزارش شد 2000در سال
 Schippertتوسط  2002در سال  Resty laneشریانی ناشی از 

W  وSchanz S   ــده اســت ــزارش ش ــه بــا  . )11( گ در رابط
 Massoneیک مورد گرانولوم جسم خارجی توسـط   ،ماتریکس

C  ــویز    2009در ســال ــه و تج ــا تخلی ــه ب ــد ک ــزارش گردی     گ
در مطالعـه مـا،   . )6( دنـ ضایعات کامال بهبود یافت ،بیوتیکآنتی
هاي التهابی، راکسـیون  ندول شاملگونه عارضه درازمدت  هیچ

  .مشاهده نشد آلرژیک، انسداد عروق و گرانولوم
مورد مشاهده گردیـد کـه    8از نظر عوارض کوتاه مدت، ادم در 

. ادم بیماران ظرف یک هفته بعد از تزریق کـامال بهبـود یافـت   
اکیموز بیماران حداکثر بعد . بیمار مشاهده گردید 7اکیموز در 

عوارض ایجـاد شـده در افـراد    و هفته بهبودي کامل یافته  3از 
  .مسن و در ناحیه لب بیشتر بود

ژل ماتریکس که از اسید هیالورونیک به اضـافه  در این مطالعه، 
و دکستران تشـکیل شـده اسـت، از نظـر مانـدگاري       Bهیالین 

د بـه تنهـایی   هاي حـاوي هیالورونیـک اسـی   نسبت به سایر ژل
 . باشـد ماندگاري بیشتري داشته و عوارض آن کـم و گـذرا مـی   

راحتـی جهـت افـزایش حجـم بافـت پوسـتی       ه توان از آن بمی
  .بدون نیاز به انجام تست پوستی استفاده نمود

، مقایسه انواع فیلرها از نظر محل تزریق ماده اولیـه و  3جدول 
  . دهدرا نشان می FDAمدت ماندگاري و تائیدیه 

  
  تشکر و قدردانی 

از دانشگاه آزاد اسالمی واحـد علـوم پزشـکی تهـران، معاونـت      
هاي تابعه دانشـگاه آزاد  همکاران محترم بیمارستان و پژوهشی

 ،انـد اسالمی که در انجام این پـژوهش همکـاري الزم را داشـته   
  .شودتشکر و قدردانی می
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