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آدیپوفیل

لیپوفیلینگ کنترل شده

1

ترجمه و تدوین :احسان حسنانی
www.hosnani.com

چکیده
چربی زیرپوستی 1یکی از مهمترین عوامل جوانی و زیبایی پوست است .این چربی توسط سلولهای آدیپوز 2که در الیه
زیرین پوست 3قرار گرفته اند تولید می شو د .با افزایش سن توانایی این سلولها در تولید چربی رفته رفته کاهش یافته و
در اثر کاهش مقدار چربی زیر پوست ،پوست کم حجم تر و پیرتر به نظر می رسد.
اگر عاملی بتواند آدیپوزها را تحریک کند 4و موجب افزایش تولید چربی در آن شود ،می تواند این عارضه را تا حد زیادی
جبران کند .مطالعات تحقیقاتی بسیار جدیدی که در سال  2212و  2211منتشر شده اند ،دستاوردهای بسیار مهمی در
زمینه کشف عاملی که بتواند آدیپوز را تحریک کند داشته اند .نتیجه این تحقیقات وارد شدن مفهومی به نام
لیپوهورمسیس (تحریک سلولهای چربی) و تولید اکتیوهایی مثل آدیپوفیل است که فقط با افزودن آن به فرموالسیون
یک محصول آرایشی مثل یک کرم و مالیدن آن به پوست ،با وارد کردن شوکهای خفیفی مثل ایجاد شرایط هایپوکسی

5

(کمبود اکسیژن)  ،آدیپوزها را برای تولید چربی بیشتر تحریک می کند.
آدیپوفیل یک اسید آمینه به نام  L-Ornithineاست که برای افزایش اثربخشی آن در یک سامانه رهایشی پیشرفته به
نام لونوزوم غالف پوشی شده است .اثری که استفاده از این محصول دارد ،مشابه عمل جراحی لیپوفیلینگ 6است که در
آن ،چربی پوست از نواحی خاصی مثل کفل جداشده و به زیر پوست صورت تزریق می شود ،با این تفاوت که استفاده از
کرم یک روش کامالً  non invasiveاست (هیچ جسمی وارد پوست نمی شود) و هیچ عمل جراحی در کار نیست.

آدیپوفیل ،آدیپوزها را تحریک نموده و به افزایش محتوی چربی زیرپوستی که نقش مهمی در
زیبایی پوست دارد کمک می کند.
1

Subcutaneous fat tissue
Adipose
3
hypodermis
4
Hormesis
5
Hypoxia
6
Lipofilling
2
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کمپانی لوکاسمایر یونیپکس به خاطر اختراع آدیپوفیل و پروژلین ،در سال  2212مفتخر به دریافت جایزه بهترین ماده
اولیه آرایشی بهداشتی سال در همایش  In Cosmetics 2012گردید.
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آدیپوفیل در یک نگاه
®ADIPOFILL

نام تجاری

)Water (and) Propanediol (and) Ornithine (and) Phospholipids (and
Glycolipids
L-ornithine, amino acid obtained by biotechnology from vegetable starch,
™encapsulated in an Ionosome
ل -ارنتین اسید آمینه ای است که با تکنیک های بیوتکنولوژی از نشاسته گیاهی به دست آمده و در یک [سامانه

نام INCI
منشأ
Origin

رهایشی به نام] لونوزوم غالف پوشیده شده است.

فعال سازی فاکتور هایپوکسی HIF-1α

ویژگی های آرایشی

فعال سازی آدیپوژنسیس (افزایش تعداد سلولهای چربی) Activation of Adipogenesis

Cosmetic properties

فعال سازی لیپوژنسیس (افزایش ساخت چربی در سلول) Activation of Lipogenesis
مهار لیپولیز (ممانعت از کاهش اندازه سلولهای چربی) Lipolysis inhibition
محصوالت ضد پیری ،ضدچروک ،مراقبت از پوست
افراد سالخورده و مسن ،جایگزین بسیاری از عمل
های جراحی ،افزایش حجم پستان و کفل ،محصوالت
مراقبت از پوست دست ،محصوالت لب ،محصوالت
چشم ،محصوالت بهداشتی و آرایشی مناسب آقایان

Anti-aging care, Anti-wrinkle skin
care, Skin care for mature skin,
Alternative to surgery, Breast and
buttock volume enhancer,
Anti-aging treatment for hands,
Eye care, Lip care, Men's care

Reduces the signs of aging: nasogenian folds

کاربردها
Applications

مزایای پوستی

کاهش عالئم پیری :چین های نازوژن

Has a lipofilling-like effect
دارای اثر مشابه با تزریق چربی

The skin is smoother and appears plumper and more lifted
پوست صافتر ،پرتر و کشیده تر به نظر می آید.

0.5 – 2 %

دوز پیشنهادی

4.5-6

دامنه pH

در انتهای پروسه ساخت در دمای زیر  42درجه سانتی گراد

نحوه استفاده

نا مشخص

موارد عدم سازگاری
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 -1مقدمه
امروزه عالوه بر اینکه جمعیت افزایش پیدا کرده ،آگاهی مردم در مورد اثرات زندگی ناسالم 7بر پیری پوست نیز بیشتر
شده است .این عوامل ،محصوالت ضدپیری را بسیار پرطرفدار نموده اند.
مواد اولیه مختلفی برای استفاده در محصوالت آرایشی ضدپیری در دسترس است .محصوالت آرایشی مختلفی که در بازار
وجود دارند هر یک اهداف بیولوژیکی ،8مکانیزمها و کاربردهای خاص خود را دارند.
به طور کلی پیری پوست را می توان می توان شامل فرایندهای 9مختلفی دانست:
-

پیری سلولی 12که با بدکاری 11متابولیسم سلولی همراه است :کاهش تنفس سلولی ،12کاهش سنتز هیالورونیک
اسید ،کالژن ،االستین و غیره

-

16

-

پیری جلدی 13که با عالئم خاصی مثل از بین رفتن کشسانی 14و استحکام 15پوست ،پیدایش چروکها ،افتادگی
افتادگی 16پوست ،لکه های پوستی 17و قرمزی پوست 18مشخص می شود.
پیری ساختاری 19به علت لیپوآتروفی( 22ضعف بنیه سلولهای چربی) که در اثر از بین رفتن بافت آدیپوز
صورت و دستها ایجاد می شود

21

چربی زیرپوستی 22مسئول حجم دادن به پوست و توپر نشان دادن آن است .با افزایش سن ،این بالشتک چربی 23به علت
اختالل در متابولیسم آدیپوسایتها ،کاهش تعداد آدیپوسایتها و کاهش اندازه آدیپوسایتها به تدریج ذوب شده و از بین می
رود .این اتالف چربی در نواحی خاصی مثل شقیقه ها ،زیر چشم و ناحیه گونه نمایان تر است .به همین علت ابروها دچار
افتادگی شده ،زیر چشم ها گود افتاده و حلقه های تیره ظاهر می شوند .این عارضه ،استخوان های صورت را نمایان تر
جلوه می دهد.

7

Unhealthy lifestyle
Biological target
9
Different aging processes
10
Cellular aging
11
dysfunction
12
Cellular respiration
13
Cutaneous aging
14
Elasticity
15
Firmness
16
sagging
17
Dark spots
18
rosacea
19
Structural aging
20
lipoatrophy
21
adipose tissue
22
Subcutaneous adipose tissue
23
Fat pad
8
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برای مقابله با این نوع از پیری پوست که در اثر لیپوآتروفی (ضعف بنیه سلولهای چربی) 24ایجاد می شود ،جراحی
پالستیک یک روش ش ناخته شده است که از تکنولوژی لیپوفیلینگ 25استفاده می کند .لیپوفیلینگ تکنیکی است که در
آن ،چربی از نواحی خاصی مثل کفل ها برداشته شده و به نواحی خاصی از صورت که دچار کاهش حجم شده است
تزریق می شود.

محصوالت بهداشتی آرایشی ضد پیری با استفاده از مکانیزمهای مختلف و با اثرات بیولوژیکی مختلفی با پیری پوست
مقابله می کنند .یکی از این روشها استفاده از مواد اولیه ای است که تاثیری مشابه با تزریق چربی (لیپوفیلینگ) دارند.
 3مکانیزم عملکرد برای این گونه محصوالت شناخته شده است:
-

افزایش تعداد سلولهای چربی :آدیپوژنسیس

26

27

-

افزایش سنتز لیپیدها :لیپوژنسیس

-

ممانعت از کاهش حجم سلولهای چربی :مهار لیپولیز

28

دستاوردهای جدید عملی موجب پیشرفت و توسعه مواد اولیه بی همتا و پتنت شده آرایشی با عملکردی
مشابه با لیپوفیلینگ شده است که بدون نیاز به وارد کردن جسمی به داخل پوست 29و از طریق یک مکانیزم
عمومی 30با پیری پوست مقابله می کنند.

24

Lipoatrophy
Lipofilling technology
26
Adipogenesis
27
Lipogenesis
28
Inhibition of Lipolysis
29
Non-invasive
30
Global mechanism
25
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لیپوهورمسیس

31

مفهوم هورمسیس در سال  2212به یکی از گرایشات جذاب صنایع آرایشی تبدیل شد .لغت هورمسیس 32ریشه یونانی
دارد و به معنای تحریک کردن 33است .لیپوهورمسیس یعنی تحریک آدیپوزها (سلولهای چربی ساز)
با روشهای مختلفی می توان آدیپوزها را تحریک کرد .یکی از این روشها ایجاد شرایط کم اکسیژن 34با استفاده از مواد
اولیه آرایشی است.
تحقیقات جدید نشان داده است که وقتی آدیپوزها در شرایط کم اکسیژن قرار می گیرند ،برای آنکه این شرایط را اصالح
کنند ،فاکتوری به نام ( HIF-1αفاکتور تحریک شونده توسط شرایط کم اکسیژن )35ترشح می کنند که موجب بزرگ
شدن بافت چربی شان می شود.

استفاده از لیپوهورمسیس یک روش ابتکاری برای بزرگ کردن بافت چربی پوست ،36جبران لیپوآتروفی 37و
ایجاد اثری مشابه با لیپوفیلینگ 38است.

31

Lipohormesis
Hormesis
33
Stimulation
34
Hypoxia
35
Hypoxia Inducible Factor
36
Induce fatty tissue growth
37
Lipoatrophy
38
Lipofilling-like effect
32
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آدیپوفیل :لیپوفیلینگ کنترل شده
ماده موثر آدیپوفیل اسید آمینه  L-Ornithineاست که با تکنیک های بیوتکنولوژی از نشاسته گیاهی 39به دست می آید.
برای افزایش اثربخشی ،این اسید آمینه توسط یک سامانه رهایشی 42اختصاصی به نام لونوزوم 41غالف پوشی شده است.
لونوزوم که برای غالف پوشی ملکولهای دارای بارالکتریکی 42ساخته شده ،دو قسمت دارد:


یک پوشش دوالیه ای فسفولیپیدی 43که تشکیل وزیکول 44می دهد.



یک پوشش پلی ساکاریدی 45که روی پوشش فسفولیپیدی قرار گرفته و عمل غالف پوشی 46را تقویت و ماده
موثره را در برابر مواد ناپایدار فرمول محافظت می کند.

غالف پوشی موجب نفوذ عمیق تر ماده موثره به موضع مورد نظر (آدیپوزهای هدف )47و نتیجتاً افزایش کارایی ماده موثره
موثره می گردد.

آدیپوفیل با افزایش بیان ژن 48تولید کننده  HIF-1αلیپوهورمسیس را با مکانیزم های زیر تحریک می کند:
-

فعال سازی آدیپوژنسیس( 49تبدیل پیش ساز آدیپوسایت 52به آدیپوسایت)

-

فعال سازی لیپوژنسیس( 51سنتز اسیدهای چرب)

-

مهار لیپولیز (تجزیه لیپیدها و تبدیل آنها به اسیدهای چرب آزاد)

39

Vegetable starch
Delivery system
41
Lonosome TM
42
Charged molecules
43
Phospholipid-bilayer
44
Vesicole
45
Polysaccharide coating
46
Encapsulation
47
Target adipocytes
48
Gene expression
49
Adipogenesis
50
Pre-adipocyte
51
Lipogenesis
40
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ثابت شده است که آدیپوفیل ،رهایش اسیدهای چرب آزاد از آدیپوسایتها را کاهش می دهد .انباشته شدن تری

گلیسیرید در آدیپوسایت موجب حجیم شدن سلول و در نتیجه افزایش اندازه آن می شود.
آدیپ وفیل با افزایش آنابولیسم آدیپوسایت موجب پرشدن سلولهای چربی و افزایش حجم آنها
شده و نتایجی مشابه با عمل تزریق چربی (لیپوفیلینگ) ایجاد میکند.

با استفاده از آدیپوفیل بدون آنکه الزم باشد جسمی وارد
پوست شود ،52با یک مکانیزم کنترل شده 53عالیم پیری
ساختاری پوست 54مثل چینهای نازوژن 55و زبری 56پوست
کاهش یافته و پوست پرتر 57و جوانتر 58می شود.
آدیپوفیل با معکوس کردن

59

لیپوآتروفی مرتبط با

افزایش سن ،60آثار کهولت را از چهره زدوده و پوست
را حجیم تر و زیباتر می نماید.

52

Non-invasive method
Bio-controlled mechanism
54
Structural aging
55
Nasogenian fold
56
Roughness
57
plumper
58
youthful
59
reverse
60
Age-related lipoatrophy
53
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 -2مطالعات اثربخشی
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 1-2بیان ژن آدیپوسیت  :فعال سازی فاکتور هایپوکسی
ADIPOCYTE GENIC EXPRESSION: ACTIVATION OF HIF-1α

مقدمه:
تکنولوژی های انتقال سریع اطالعات 61و استاندارد های سخت افزاری کامپیوتر 62امروزه با چالش هاای جدیادی مواجاه
هستند .چراکه حجم اطالعاتی که توسط ریزآرایه ها 63تولید می شود بسیار زیاد است .این حجم روز افزرون اطالعاات باه
ابزارهای ویژه ای برای سازماندهی روابط بین ملکولها ،ژنها و پروتئینها نیاز دارد .نرم افزار Predict search TM

به اطالعات ژنومیک 64این امکان را می دهد که عملکردها 65و مسایرهای 66جدیاد را از طریاق کلماات کلیادی و کشاف
عملکرد ملکولهای جد ید شناسایی نموده ،فرایندهای بیولوژیکی وابسته به شارایط 67و فعالیتهاایی را کاه در درون شابکه
های در حال کار 68رخ می دهند را تعیین کند .از طریق مسیرهای اصلی عالمت دهی 69که توسط یک ملکول ایجااد مای
شود ،این نرم افزار می تواند اثر فیزیولوژیکی کلی 72و واکنشهای زنجیره ای بیوشیمیایی 71را با تنظیم بیان ژن پیش بینی
بینی کند.
پروتکل:
اصول :هدف این آزمایش تعیاین اثارات  Transcriptionalترکیاب  L-Ornithineدر سالولهای تمایزیافتاه 72آدیپوساایت
زیرپوستی

73

انسان است.

مواد بیولوژیکی :پیش ساز سلولهای آدیپوسایت انسان 74از بافت زنده پوست 75در حین عمل جراحی از پوست داوطلبان
داوطلبان سالم و غیر دیابتی 18 76تا  62ساله با اندیس توده بدنی 22 77تا  25جداسازی شاد .سالولها در محایط کشات
مناسب (شماره مرجع  )C-27417رشد داده شد .78سپس در ظروف کشت  9.6سانتی مترمربعی با تراکم  5222سالول در
61

High throughput technologies
platforms
63
Microarrays
64
Genomic data
65
functions
66
pathways
67
Contextual biological processes
68
Functional networks
69
Main signaling pathways
70
Global physiological impact
71
Biochemical cascades
72
Differentiated
73
Subcutaneous adipocyte
74
Human subcutaneous preadipocyte
75
biopsy
76
Non-diabetic
77
)Body Mass Index (BMI
78
Amplify
62
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سانتی متر مربع دانه ریزی 79شد3 .روز بعد از دانه ریزی ،عمل تمایز سلولهای آدیپوسایت با استفاده از محیط کشت ویاژه
ای انجام شد .پس از  72ساعت ،محیط کشت دیگری جایگزین شد و شرایط تا  14روز ادامه داده شد تا عمل تمایز کامال
گردد .هر کشت در دو نسخه کپی برداری 82شد تا هم استخراج  RNAو هم استخراج پروتئین انجام شود.
ملکولهای تحت آزمون:
محلول ذخیره 12 :%1 81میلی گرم اسید آمینه  L-Ornithineپخش شده در  1mlآب
 %2.22اسید آمینه ( L-Ornithineمعادل  % 2.2آدیپوفیل) :محلول ذخیره به صورت مستقیم در محایط کشات باا نسابت
 1:52رقیق شد.
استخراج RNA

 RNAبا استفاده از مینی کیت( RNEasy 82شرکت  )QiaGenاستخراج شد .برای جلاوگیری از آلاودگی ژناومی ،DNA 83از
 DNAseاستفاده شد.
آنالیز کمی 84با استفاده از دستگاه اسپکترومتر( Nanodrop 1000 85شرکت  )Thermofisherانجام شد.
آنالیز کیفی 86توسط دستگاه الکتروفورز کاپیالری Agilent Bio Analyzer 87انجام شد.

79

seed
Duplicate
81
Stock solution
82
Minikit
83
Genomic contamination
84
Quantification
85
Spectrometer
86
Qualitative evaluation
87
Capillary electrophoresis
80
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فراوری نمونه ها 88و پیوند زدن ریزآرایه ها

89

 522نانوگرم  RNAاز هر نمونه برای نسخه برداری معکوس ،92رشد دادن 91و نشانه گذاری 92با  Cy3با اساتفاده از کیات

93

شرکت  Agilentفراوری شد.
سه آرایه کامل ژنومی انسانی ،Ax44K( 94شرکت  )Agilentمطابق با روشی که توساط ساازنده شارح داده شاد پیوناد زده
شدند.
پردازش و نرمال سازی داده ها

95

ریزآرایه ها با پروتکلی که در نرم افزار  GeneExtractionFeature V10.5.5.1ارائه شده بود اندازه گیری شدند.
نرمال سازی اطالعات با روش  Quantileبا نرم افزار  R-Statisticalانجام شد.

انتخاب ژنها و نتایج اصلی
تلفیق ژنها 96با تعیین نسبتی که به صورت زیر محاسبه می شوند ارزیابی شد:
ضریب شدت 97در شرایط عمل آوری شده
ضریب شدت در شرایط کنترل شده
فقط ژنهایی که ضریب شدت شان بزرگتر یا مساوی  62بود مورد ارزیابی قرار گرفتند.
ژنهایی که که در آنها نسبت فوق بزرگتر یا مساوی  1.45بود با نرم افزار  Predic search TMآنالیز شدند.
نتایج
القاء کلی 98ژنهایی که به  L-Ornithineخاص پاسخ می دهند نشاان مای دهناد کاه فعالیات هاای متماایزی 99در حاین
سینتیک 122اتفاق می افتد .به عالوه ،بسیاری از ژنهایی که تلفیق 121شده اند توسط  L-Ornithineافزایش 122یافته اند.
88

Sample processing
Microarrays hybridization
90
Retro-transcription
91
Amplify
92
Labeling
93
Quick Amp Labeling Kit
94
Whole Human Genome Arrays
95
Data processing and normalization
96
Gene modulation
97
Intensity value
98
Overall induction
99
Distinct activities
100
Kinetic
101
modulate
102
Up-regulate
89
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اثر کلی :عمل آوری با  L-Ornithineیک شوک خفیف کمبود اکسیژن 123ایجاد می کند .این شوک به افزایش گاذرای

124

ژنهای مرتبط با التهاب 125مربوط است .زنجیره های واکنشی التهاب ، 126پاس از  8سااعت باه وضاعیت نرماال 127برمای
گردد .این پدیده شدت تمایز آدیپوسایتها( 128آدیپوژنسیس )129را که با لیپوژنسیس 112هم مرتبط است افزایش می دهد.
شوک هایپوکسی

111

112

و استرس های اکسایشی  :شاواهد گونااگونی وجاود دارد کاه نشاان مای دهاد L-Ornithine

هایپوکسی 113و استرس های اکسایشی

114

متعاقب آن را فعال سازی می کند .بایاد تاکیاد شاود کاه اثارات L-Ornithine

گذرا 115است زیرا بیان های ژنی ایجاد شده ،در اثر گذشت زمان کاهش می یابند.
آدیپوژنسیس :116فعال شدن سیگنالینگ  NOTCHبا واسطه گری  LFNGو پابرجا ماندن افزایش تولید  HES6در طی 48
ساعت عمل آوری با  L-Ornithineنشان دهنده تاثیر آن 117بر آدیپوژنسیس است.
آنژیوژنسیس :118سلولهای درون پوش آوندی دارای رساپتورهای  ERBBباوده و مای توانناد باه  NRG1/Neuregulinباا
تکثیر 119و تشکیل عروق خونی(122آنژیوژنسیس) پاسخ دهند.
ذخیره اسیدهای چرب :121تحریک گلیسرول کیناز 122تبدیل گلیسیرول باه تاری گلیسایرید را افازایش داده و موجاب
استری شدن مجدد 123اسیدهای چرب و ذخیره آن در بافت چربی زیر پوست می شود .گلیسرول کیناز همچناین موجاب
کاهش ترشح اسیدهای چرب از آدیپوسایت ها می شود.

103

Hypoxic shock
Transitory upregulation
105
Inflammation associated genes
106
Inflammation cascade
107
Normal state
108
Adipocyte differentiation
109
Adipogenesis
110
Lipogenesis
111
Hypoxic shock
112
Oxidative stress
113
Hypoxia
114
Oxidative stress
115
Transient
116
Adipogenesis
117
Vascular Epithelial Cells
118
Angiogenesis
119
Proliferation
120
)Formation of blood vessels = Angiogenesis (Dictionary
121
Fatty Acid storate
122
GK/Glycerol Kinase
123
Re-esterification
104
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استرس اکسیداتیو :124التهاب و هایپوکسی 125ایجاد شده در اثر  L-Ornithineدر داخل سلول ایجاد استرس اکسایداتیو
می کند از طریق افازایش ژنهاای تحریاک شاونده در اثار گوناه هاای فعاال اکسایژن 126تظااهر مای کنناد .ایان اثارات
ترانسکریپشنال پاسخ های جبرانی 127به کاهش اکسایژن اسات .بناابراین L-Ornithine ،از طریاق تولیاد  Acetyl-CoAدر
همه جنبه های بیولوژیکی تولید چربی 128اثرات متابولیکی 129از خود نشان می دهد.
لیپوژنسیس :130این نتایج به شکل غافلگیرکننده ای نشان دهنده افازایش جاذب پیوساته اسایدهای چارب(131افازایش
ژنهایی مثل  ،)APOB, LPL and LDLRاز سرگیری 132سنتز اسیدهای چرب 133و ذخیره اسیدهای چرب 134می باشد.
نتیجه گیری
این مطالعات نشان داد که  L-Ornithineاز طریق افزایش جذب پیوسته اسیدهای چرب ،135لیپوژنسیس ،مهار لیپولیز و
ذخیره چربی در آدیپوسایت های تمایز یافته زیرپوستی ،آنابولیسم خاص آدیپوسایت ها 136را فعال سازی می کند.
مشاهده افزایش بیان ژنهای مرتبط با تمایز آدیپوسایتها
نشانگر اثر تقویتی  L-Ornithineبر آدیپوژنسیس است.

137

مثل Leptin/LEP, Adiponectin/ADIPOQ, ACOT2, CORIN

بنابراین  L-Ornithineتاثیراتی مشابه با هورمسیس 138دارد که به پاسخ های بیولوژیکی مطلوب 139در اثر مواجهه خفیف
سلول با عوامل استرس زا 142اطالق می شود .این فرایند نه تنها اثرات مخرب عامل استرس زا 141را ترمیم می کند بلکه
اثرات مخرب خفیف دیگری را نیز که از قبل وجود داشته و روی هم انباشته شده است را نیز ترمیم می کند بدون آنکه
به مکانیزم ترمیم خدشه ای وارد کند.

124

Oxidative stress
L-Ornithine-induced hypoxia
126
Reactive Oxygen Species (ROS)-induced genes
127
Adaptative response
128
Lipid biogenesis
129
Metabolic effects
130
Lipogenesis
131
Concomitant FA uptake
132
De novo
133
FA synthesis
134
FA storage
135
concomitant fatty acids uptake
136
Adipocyte-specific anabolism
137
adipocyte differentiation induced genes
138
Hormesis
139
favourable biological responses
125

low exposure to stressors
damage caused by the stressor
15

140
141
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افزایش ذخیره چربی آدیپوسیت انسانی توسط آدیپوفیل
™INCREASE IN LIPID STORAGE IN HUMAN ADIPOCYTES BY ADIPOFILL

هدف
هدف از این آزمایش تائید نتایج حاصل از آزمایش قبلی یعنی اثر آدیپوفیل بر آنابولیسم ویژه آدیپوسایت است.
در این آزمایش میزان اسید چرب آزاد شده توسط آدیپوسایت ،همچنین اندازه متوسط قطر سالولهای آدیپوساایت قبال و
بعد از عمل آوری ارزیابی شد.
روش
ماده بیولوژیکی :آدیپوسایت نرمال انسان که طی عمل جراحی از پوست یک داوطلب  34ساله جداشد.
محصول تحت آزمون :آدیپوفیل فاقد نگهدارنده در غلظتهای  %2.25و %2.2
محصول مرجع Theophylline :در غلظت 2.221 M
روش گرمخانه گذاری :ذرات معلق آدیپوسایت در دمای  37درجه سانتی گراد تحت شرایط مالیم اختالط بارای مادت ،2
 15و  24ساعت در عدم حضور یا در حضور محصول مرجاع و همچناین غلظتهاای مختلاف آدیپوفیال گرمخاناه گاذاری
گردید.
نتایج  :اسیدهای چرب آزاد با استفاده از یک روش طیف سنجی حساس و خاص اندازه گیری شد.
نتیجه اثر آدیپوفیل بر میزان رهایش اسیدهای چرب از آیپوسایت در نمودار شکل زیر مالحظه می شود:

آد یپوفیل به شکل قابل توجهی رهایش اسیدهای چرب از آدیپوسایت را کاهش می دهد.

16
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برای اندازه گیری میزان ذخیره چربی در آدیپوسایتها از روش رنگ آمیازی باا یاک رناگ قرماز ویاژه باه ناام Oil Red O

استفاده شد .افزایش شدت رنگ قرمز نشاندهنده افزایش میزان لیپید در آدیپوسایت آست.
آدیپوفیل لیپولیز را مهار می کند و رهایش اسایدهای چارب
از سلولهای چربی را کاهش می دهد.

 افزایش قطر سلول ها
افزایش شدت رنگ قرمز = افزایش مقدار لیپید
افزایش انباشت تری گلیسایرید باه تاورم سالولهای چربای ودر
نتیجه به افزایش قطر و حجم سلول می انجامد.

عکسهای به دست آمده از میکروسکوپ نوری توسط نرم افزار ویژه ای پردازش شده و قطر آدیپوسایتها اندازه گیری شد.
همانطور که در عکس باال نشان داده شده است قطر آدیپوسایتها در اثر عمل اوری با آدیپوفیل اندکی افزایش یافته است.
نتیجه گیری
نتایج به دست آمده ،داده ه ای حاصل از آزمایش قبلی در خصوص توانایی آدیپوفیل در مهار لیپولیز و کاهش رهایش
اسیدهای چرب از آدیپوسایتها را تائید می کند.
افزایش ذخیره تری گلیسیرید ،آدیپوسایت را متورم نموده و موجب افزایش حجم و قطر آنها می شود

17
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 -3ارزیابی بالینی
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 1-3ارزیابی اثر لیپوفیلینگ :پروفیلومتری و ارزیابی توسط یک درماتولوژیست
EVALUATION OF THE LIPOFILLING EFFECT
In vivo profilometry and evaluation by a dermatologist
هدف :ارزیابی  2ماهه اثر محصول نهایی فرموله شده با  %2آدیپوفیل

روش 22 :داوطلب خانم  42تا  62ساله دارای چروک های صورت به ویژه چین های نازوژن

142

به مدت  62روز کرم

حاوی  2درصد آدیپوفیل و همچنین پالسیبو 143را دو بار در روز و بر روی دو بخش صورتشان استفاده کردند.

فرمول کرم حاوی  2درصد آدیپوفیل

فرمول پالسیبو

در روزهای صفر 32 ،و  62پارامترهای زیر در دو طرف صورت ارزیابی شد:
 - 1پروفیلومتری پوست 144با استفاده از دستگاه  Primos 3Dکه عکسهای سه بعدی و با وضوح باال می گیرد.
 - 2ارزیابی زبری پوست 145با استفاده از روش مقیاس بندی بالینی 146توسط درماتولوژیست
 - 3ارزیابی مصرف کننده با استفاده از پرسشنامه

142

Nasogenian
Placebo
144
Skin profilometry
145
Skin roughness
146
Clinical score scale
143
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نتایج

همانطور که نمودار نشان می دهد ،آدیپوفیل به شکل قابل توجهی 147عمق چروکها و زبری پوست را  32روز پس از
استفاده به میزان  %9.5و  5.9درصد کاهش داده است .در حالیکه پالسیبوی استفاده شده در یک طرف صورت تاثیر
چندانی نداشته است .ارزیابی توسط درماتولوژیست ،نیز نشان داد که زبری پوست پس از  32روز و بهتر از آن پس از 62
روز بهبودی قابل توجهی داشته است .در حالیکه پالسیبوی استفاده شده در یک طرف صورت تاثیر چندانی نداشته است.

پرسشنامه ای که مصرف کنندگان پرکردند نشان دهنده رضایت آنها از اثربخشی محصول در زمینه هایی مثل صافی
پوست ،استحکام پوست ،رفع عالئم خستگی چهره و افزایش حجم پوست صورت بوده است.

significantly

20
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عکسهای زیر به خوبی نشان می دهند که چین های نازوژن پس از  30روز استفاده به شکل قابل توجهی
کاهش یافت.

نتیجه گیری

21
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آدیپوفیل با کاهش عمق چین های نازوژن و کاهش زبری پوست ،نقش مهمی در کاهش عالئم پیری به ویژه عالئم ناشی
از لیپوآتروفی (ضعف بنیه سلولهای چربی) صورت دارد.
آدیپوفیل تنها پس از یک ماه استفاده ،پیدایش چین های نازوژن را کاهش می دهد.
نکته :چین های نازوژن مشکلترین چروک های پوست هستند.

22
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 -4اطالعات فنی
 1-4کاربردهای آرایشی
محصوالت ضدپیری
محصوالت ضدچروک
محافظت از پوست سالخورده
جایگزین روشهای جراحی
افزایش حجم پستان و کفل
محافظت از پوست دست
محصوالت چشم
محصوالت لب
محصوالت بهداشت شخصی آقایان

Anti-aging care
Anti-wrinkle skin care
Skin care for mature skin
Alternative to surgery
Breast and buttock volume
enhancer
Anti-aging treatment for
hands
Eye care
Lip care
Men's care

 2-4راهنمای استفاده
دوز پیشنهادی 2.5 :148تا  2درصد
استفاده از آدیپوفیل آسان است.
آدیپوفیل پایداری باالیی دارد .اما از آنجا که آدیپوفیل از اسید آمینه تشکیل شده ،توصیه می شود [برای دستیابی به
پایداری حداکثر] ،از مواد سازگار با الکترولیت 149در کنار آن استفاده شود.
پ.هاش محصول باید بین  4.5تا  6باشد.
از آنجا که آدیپوفیل یک لونوزوم است ،توصیه می شود در انتهای پروسه ساخت در دمای زیر  42درجه سانتی گراد به
فرموالسیون محصول اضافه شود تا از تخریب حامل 152جلوگیری شود.

 3-4معرفی عالئم
این عالمت یعنی محصول عاری از نگهدارنده است [بنابراین بهتر است پس از بازشدن درب بسته بندی
تمام محتویاتش مصرف شود]
این عالمت یعنی محصول مورد تائید سازمان اکوسرت می باشد[ .اکوسرت سازمانی است که طبیعی و
ارگانیک بودن یک محصول را تائید می کند]
recommended dosage
electrolyte-compatible
150
Vector

23

148
149

ترجمه و تدوین :احسان حسنانی
www.hosnani.com

 4-4نمونه فرموالسیون
کرم اسپیریت LA SPIRIT CREAM

 4-4نمونه محصوالتی که اثربخشی مشابه با لیپوفیلینگ دارند:

24
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 -5نتیجه گیری نهایی
آدیپوفیل یک اسید آمینه به نام  L-Ornithineاست که برای افزایش اثربخشی آن در یک سامانه رهایشی
پیشرفته به نام لونوزوم غالف پوشی شده است.
آدیپوفیل ،آدیپوزها را تحریک نموده و به افزایش محتوی چربی زیرپوستی که نقش مهمی در زیبایی پوست
دارد کمک می کند.

اثربخشی آدیپوفیل با روشها و آزمایشهای مختلفی اثبات شده است.


در یکی از این آزمایش ها با استفاده از تکنیکهای پیشرفته استخراج و اندازه گیری  ، RNAاثر اسایدآمینه ال-
اُرنیتین بر افزایش 151بیان ژنهای مرتبط با تمایز آدیپوسایتها 152اثبات شد.



در آزمایش دیگری نشان داده شد که آدیپوفیل رهایش اسیدهای چارب از آدیپوزهاا را کااهش داده و موجاب
افزایش قطر سلولهای چربی می شود.



در آزمایش دیگری پروفیلومتری 153پوست توسط یک درماتولوژیست ماورد ارزیاابی قارار گرفات و نشاان داده
شده که استفاده از محصول آرایشی حاوی آدیپوفیل چین های نازوژن
دهد.
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را به شکل قابل توجهی کااهش مای

ارزیابی توسط مصرف کننده ها ،رضایت مندی مشتریان را از تاثیری که آدیپوفیل بر صاافی پوسات ،اساتحکام
پوست ،رفع عالئم خستگی چهره و افزایش حجم پوست صورت دارد نشان می دهد.

آدیپوفیل با ایجاد شرایط هایپوکسی و با:
فعال سازی آدیپوژنسیس (افزایش تعداد سلولهای چربی)
فعال سازی لیپوژنسیس (افزایش ساخت چربی در سلول)
مهار لیپولیز (ممانعت از کاهش اندازه سلولهای چربی)

اثری مشابه با لیپوفیلینگ دارد .بنابراین :
آدیپوفیل چربی زیر پوست را افزایش داده و پوست را پرتر ،جوانتر و زیباتر جلوه می دهد.
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Up-regulate
Adipocyte differentiation induced genes
153
Profilometry
154
Nasogenial folds
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