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عمل های زیبایی 
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هایفوتراپی مدرن ترین شیوه برای لیفت صورت به روش غیرجراحی است 

دکتربهروزباریکبین

 نگاه متخصص پوست

آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد 
زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

: آقای دکتر! بسیاری از خانم هایی که بوتاکس 
تزریق می کنند از فاصله گرفتن ابرو ها از هم شکایت 

دارند. علت این موضوع چیست؟
اگر نقاطی که بوتاکس تزریق می شود توسط متخصص 
پوست تعیین شود، چهره فرد غیرطبیعی نخواهد شد و 
اصال حسن انجام عمل زیبایی هم همین است. اگر قرار 
باشد با تزریق بوتاکس ابروها تغییر شکل پیدا کند، صورت 
فرد زیبا نخواهد شد. موضوع دیگر در نوع بوتاکس 
تزریقی است. بوتاکس چینی به دلیل دوز باالی سم 
چهره فرد را فریز و ماسکه می کند. هرچقدر هم تزریق 
خوب باشد، به دلیل غیراستاندارد بودن دوز دارو، میزان 
فلج بودن عضالت باالست و صورت مصنوعی می شود، 
پس هم خود ماده مهم است، هم چگونگی تزریق آن!

پوستی،  چین وچروک های  رفع  در   :
تزریق بوتاکس روشی درمانی محسوب می شود یا 

پیشگیری کننده؟
بوتاکس هم درمانی و هم پیشگیری کننده است. پوست 
صورت بعضی افراد جوان به دلیل برخی عادت ها مثل 
اخم کردن حین تمرکز روی یک مساله یا مواجهه 

طوالنی مدت با نور آفتاب دچار چین های دینامیکی 
به خصوص در ناحیه پیشانی و کنار چشم ها می شود. 
این چین ها در ابتدای به وجود آمدن و در حالت آرام 
بودن چهره، باقی نمی مانند و دیده نمی شوند اما با گذر 
زمان و تکرار این عمل، الیاف کالژن و االستین پوست 
می شکنند و چین های دینامیک استاتیک ایجاد می شوند. 
در این شرایط حتی در حالت آرام چهره هم چین ها 
دیده می شوند. بوتاکس درمان کننده چین های دینامیک 
است و70-60 درصد چین های استاتیک را هم رفع 
می کند. اگر فرد چند بار هر 6-5 ماه یکبار بوتاکس را 
تکرار کند، این چین ها ممکن است کامال از بین بروند. 
از این رو، تزریق بوتاکس در افرادی که زیاد اخم کرده 
و چشم ها را جمع می کنند، ضروری است و از بروز 

چین های استاتیک پیشگیری می کند.
: اثر بوتاکس موقت است یا دائمی؟

آثار بوتاکس با تزریقات مکرر تقریبا دائمی می شود 
زیرا وقتی به عضله ای سم بوتولینیوم تزریق می کنیم، 
عضله مربوط به تدریج فلج و ضعیف می شود. هدف از 
تزریق هم همین است. عضالت قوی در ناحیه پیشانی 

زمینه ساز چین هستند و ضعیف شدن عضالت از این 
موضوع پیشگیری می کند. از سوی دیگر، بوتاکس به 
تدریج عادت اخم کردن را از سر فرد می اندازد. افرادی 
که هر 5-4 ماه یکبار بوتاکس تزریق می کنند، بعد 
از5-4 بار تزریق هر 1/5-1  سال نیاز به تزریق مجدد 

خواهند داشت.
:   از بوتاکس برای درمان چین وچروک اطراف 

لب و دهان یا چشم ها هم می توان کمک گرفت؟
بوتاکس برای پیشگیری یا درمان خطوط پنجه کالغی 
کنار چشم بهترین درمان است اما استفاده از بوتاکس 
برای رفع چروک های لب و دهان توصیه نمی شود، مگر 
بسیار محدود زیرا می تواند در غذا خوردن فرد اختالل 
ایجاد کند و فرد شبیه افرادی شود که سکته کرده اند. در 
مواردی که چین وچروک پوستی شدید است می توان 
از لیزر برای جوان سازی پوست و از ژل هیالورونیک 

برای پر کردن خطوط استفاده کرد.
: غیر از بوتاکس، برای رفع چین وچروک ها 

چه روش هایی را توصیه می کنید؟
و  مرطوب کننده  کرم های  یا  لیفت کننده  کرم های 

الیه بردارها شامل انواع لیزر، پیلینگ و میکرودرم ابریژن 
در رفع چین وچروک های ریز سطحی و لک ها موثر 
هستند. محرک ها شامل رادیوفرکوئنسی، مزولیفت و 
انواع لیزر و امواج، ساختارهای قدیمی  کالژن را تخریب 
کرده و کالژن سازی جدید را در بافت های زیرین پوست 
تحریک می کنند اما  هایفوتراپی مدرن ترین شیوه برای 
لیفت صورت به روش غیرجراحی است. سازوکار 
مورد استفاده در این روش، بر اساس اولتراسوند ساده 
یا همان امواج صوتی  است. با این تکنولوژی، پزشک 
انرژی امواج صوتی را در عمق دلخواهی در الیه های 
زیرین پوست متمرکز می کند،  بدون آنکه آسیبی به 
سطح پوست برساند. اثر  هایفوتراپی 3 ماه پس از آغاز 
درمان مشاهده می شود و در از بین بردن پلک های افتاده 
صورت،  چین وچروک های  بردن  بین  از  آویزان،  و 
چروک های ریز و چین خوردگی های باریک اطراف 
چشم موثر است. شلی پوست گردن و گونه ها را تا 
حدودی برطرف کرده و به رفع غبغب، محکم شدن 
پوست صورت و کاهش عمق خط خنده و رفع افتادگی 

گوشه های لب کمک می کند.

موضوع میزگرد زیبایی این هفته »سالمت«، یکی از پرطرفدارترین بحث ها در حوزه 
پوست و مو و زیبایی است؛ یعنی جوان سازی پوست صورت و نحوه پیشگیری 
و درمان چین وچروک ها. قصد داریم در سواالتی از متخصصان پوست و زیبایی 
به پرسش یکی از خوانندگان عزیزمان پاسخ دهیم که بدون شک سوال بسیاری از 
شماست. ایشان در پیامکی برایمان نوشته: »خانمی 48 ساله هستم که روی پیشانی ام چند چروک 
نسبتا عمیق دارم. تزریق بوتاکس را دوست ندارم چون ابروها به دو طرف کشیده شده و صورت 
غیرطبیعی می شود. به جز این روش چه روش های دیگری وجود دارد که ضرر بوتاکس و تغییر 
حالت چهره ناشی از آن را نداشته باشد؟ سوال دومم هم این است که چندی پیش وزن کم کردم و 
پوست صورتم شل شده است. خط لبخندم عمیق و نازیباست. آیا می توانم روزی یک عدد قرص 

کالژن اکتیو بخورم؟ برای رفع خط خنده چه توصیه ای دارید؟

 سمیه 
مقصودعلی
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8 علت مهم ایجاد کننده چروک 

دکترمحمدرضاقاسمی/  عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص پوست

ایجاد چین وچروک در پوست علل متفاوتی دارد که به مهم ترین آنها اشاره می کنیم:
1. فرایند طبیعی پیری پوست: پیری فرایند پیچیده ای است که تمام ارگان ها 
از جمله پوست را درگیر می کند و باعث تغییرات متعددی در پوست و 
ساختارهای زیرین آن می شود. ضمن اینکه در دوران سالمندی بازجذب 
استخوانی و غضروفی را هم داریم. اگر دقت کرده باشید، استخوان فک در 
افراد سالمند به تدریج کوچک می شود. تغییر در توزیع چربی زیرجلدی به 
دلیل تاثیر جاذبه و حرکات تکراری نیز در بروز چین وچروک ها تاثیر دارد. با 
افزایش سن خاصیت کشسانی پوست نیز کاهش می یابد و دلیل آن کاهش 

میزان طبیعی اسید هیالورونیک، االستین و کالژن است.
2. مواجهه طوالنی مدت با اشعه فرابنفش خورشید: نور آفتاب می تواند در 
پوست همه افراد، به خصوص در کسانی که در محیط های باز کار می کنند مثل 
کشاورزان به تدریج در نمای پوست و رنگ آن تغییر ایجاد  کند. چین وچروک ، 
لک های پوستی و خشن شدن پوست، به ویژه در ناحیه صورت، گردن و پشت 
دست ها مساله ای شایع است. در افرادی که سن باالتری دارند، به علت اینکه 
مدت مواجهه با آفتاب بیشتر بوده، میزان چین وچروک پوست نیز بیشتر است.
3. استفاده از سوالریوم: نتایج مطالعات نشان داده مواجهه طوالنی مدت با 
منابع مصنوعی اشعه فرابنفش از جمله کابین های برنزه کننده می تواند تظاهرات 
مشابهی با اشعه فرابنفش طبیعی داشته باشد و باعث چین وچروک در نواحی 

مختلف صورت و تغییرات رنگدانه ای در سطح پوست شود.
4. بیماری های ژنتیکی: برخی بیماری های ژنتیکی می توانند روی الیاف االستین 
تاثیر بگذارند و منجر به چین وچروک های پوستی شوند. در برخی از این 
بیماری ها اولین نشانه های بیماری  به شکل چین وچروک های گردن ظاهر می شود.
5. تروما)ضربه( پوستی: به دنبال برخی ضربه ها و تروماهای پوستی یا التهابات 
مزمن در ناحیه ای از بدن یا بهبود برخی  بیماری ها ، چین وچروک هایی در نواحی 
درگیر بروز می کند. این مساله ناشی از انهدام الیاف االستین در ناحیه درم است.
6. مصرف برخی داروها: نتایج مطالعات مختلف نشان داده مصرف برخی 
داروها در بروز چین وچروک های صورت دخیل است. سردسته این داروها 
»پنی سیالمین« است که باعث ایجاد ضایعات جلدی به شکل چین وچروک می شود. 
7. استعمال دخانیات: مصرف سیگار و دخانیات فرایند اکسیداتیو را در پوست 
فعال می کند. مواد سمی داخل سیگار، هم روی پوست و هم در خونرسانی اثر 
منفی می گذارند و باعث چین وچروک و تغییرات رنگدانه ای در پوست می شوند. 
8. آلودگی هوا در کالنشهرها: آلودگی  هوای کالنشهرها با افزایش استرس 
اکسیداتیو و رادیکال های آزاد در سطح پوست باعث تشدید فرایند پیری پوست 

و ایجاد چین وچروک و تغییرات رنگدانه ای  در سطح پوست می شود که این 
تغییرات، به خصوص در مناطقی که در معرض نور خورشید است، بیشتر است.

کدام نواحی صورت بیشتر در معرض چین وچروک هستند؟
با توجه به علت زمینه ای بروز چین وچروک نواحی مختلفی از بدن در معرض 

پیری زودرس قرار می گیرند. به عنوان مثال:
 در افراد سیگاری دور چشم و دور لب بیش از نواحی دیگر و سریع تر 

چروک می شود.
 در افرادی که در معرض نور آفتاب هستند پیشانی، تاقچه روی قوس 

گونه ها و لب باال بیشتر درگیر است. 
 در افرادی که حاالت چهره  فعالی دارند و از حرکات عضالنی متعدد 
صورت استفاده می کنند یا چهره بشاش و خندانی دارند، خطوط پنجه کالغی 

و خط خنده سریع تر ظاهر می شود.
 در افرادی که به نور آفتاب حساسیت دارند پیشانی، ابرو و اطراف چشم 

بیشتر چروک می شود. 

چطور از بروز چین وچروک پیشگیری کنیم؟
پیشگیری از چین وچروک باید از سن پایین شروع شود.

1. مهم ترین اقدام پیشگیری مصرف مرتب کرم ضدآفتاب است. باید حداقل 30 

دقیقه قبل از خروج از منزل به تمام مناطقی که در معرض نور خورشید است، 
کرم ضدآفتاب بزنید و هر 3-2 ساعت یکبار آن را تجدید کنید.

2. مصرف روزانه آنتی اکسیدان ها مثل سبزیجات و میوه های تازه نیز می تواند در 
مقابله با رادیکال های آزاد موثر باشد. استفاده از کرم های موضعی آنتی اکسیدانی 

از جمله ویتامینC و E هم موثر است.
3. تمیز نگه داشتن سطح پوست از آالینده های محیطی نیز مهم است. در 
کالنشهرها باید پوست را مرتب با شوینده های مناسب، تمیز کرد. بی رویه 
شستن پوست نیز می تواند  باعث خشکی، التهابات پوستی و حتی تشدید 

چین وچروک پوست شود.
4. استفاده بی رویه از مواد آرایشی، به خصوص انواع نامرغوب ممنوع است. 

این مواد در بلندمدت آثار سوء بسیاری بر پوست می گذارند. 

چگونه چین وچروک ها را درمان کنیم؟
درمان ها برحسب شدت چین وچروک و ناحیه آناتومیک درگیر متفاوت است 

اما اولین قدم به کارگیری روش های پیشگیری است.
1. استفاده از اسیدهای میوه و ترکیبات مشابه: الیه برداری سطحی و تحرک 

کالژن سازی پوستی و آبرسانی به بهبود چین وچروک کمک می کند. 
2. پیلینگ شیمیایی: شدت پیلینگ و نوع مورداستفاده به محل چین وچروک 

و عمق آن بستگی دارد و باید زیر نظر متخصص انجام شود. 
3. بازسازی سطح مکانیکال: مثال بارز این روش میکرودرم ابریژن است که 
با برداشتن الیه های مرده سطحی پوست در بهبود ظاهر پوست و اختالالت 

رنگدانه  ای و استحکام بخشی پوست تاثیر دارد.
4. بوتاکس: این روش در رفع چین وچروک های ناشی از حرکت عضالت 
زیرین کمک کننده است. برخی افراد مخصوصا کسانی که گردن های گوشتی 
دارند دچار خطوط گردن بندی می شوند. این خطوط به دنبال انقباضات مکرر 
عضالنی بروز می کند. یکی از درمان های تاییدشده برای این مورد استفاده از 
بوتاکس با دوز پایین است. این کار باید زیر نظر پزشک ماهر انجام شود و تزریق 
سطحی باشد. در غیر این صورت عضالت زیرین را تحت تاثیر قرار می دهد.
5. تزریق چربی و فیلر: این روش در تمام نقاط بدن، به خصوص چین وچروک های 

صورت و گردن قابل استفاده است. 
6. لیفتینگ: برای اصالح برخی چین وچروک های عمقی گاهی نیاز به جراحی 
لیفتینگ داریم که به برداشتن بافت های اضافی و کشیده شدن و صافی پوست 

کمک می کند.

دکترسیدمسعودداوودی
عضو هیات  علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...)عج(

دکترحسینابراهیمیمقدم
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نگاه روان شناس

که  است  خاص  فیبری  پروتئین های  خانواده ای  از  کالژن 
پستانداران  همه  در  همبند  بافت های  از  برخی  سلول های 
پروتئین ها را  این  انسان را احاطه کرده است.  از جمله  و 
سلول های بافت همبند می سازند و کارشان حفظ انسجام 
و مقاومت مکانیکی در برابر کشش هاست. کالژن در تمام 
طول عمر به طور طبیعی در بدن ساخته می شود اما گاهی به 
دالیل گوناگونی مثل کاهش سوخت وساز بدن با افزایش سن، 
تخریب بیش از حد کالژن بافت همبند به دلیل آسیب های 
خارجی، تابیدن اشعه ماورای بنفش، آلودگی هوا و کمبود 
مواد مغذی الزم برای تولید کالژن در رژیم غذایی، تولید 
کالژن در بافت های همبند کاهش می یابد و عوارض ناشی 
از آن ظاهر می شود. این عوارض در پوست شامل شلی و 

افتادگی پوست و ظاهر شدن چین وچروک است. 
در مورد سوال این خانم که آیا قرص کالژن اکتیو بخورند یا 
نه، باید بگویم، اینکه پودر کالژن می تواند روند پیری پوست 
را به تاخیر بیندازد، چندان موضوع علمی ای نیست زیرا کالژن 
پودری بعد از مصرف وارد دستگاه گوارش می شود و ساختار 
آن تحت تاثیر آنزیم های گوارشی تغییر شکل می دهد و خرد 
باعث  تغییرات  این  به خون  از ورود  بعد  می شود. مسلما 
می شود کالژن دیگر تاثیر کالژن اولیه را نداشته باشد و نتواند 
جایگزین کالژن طبیعی در پوست شود. البته تهیه کنندگان این 
نوع کالژن ادعا می کنند در تهیه پودر کالژن از تکنولوژی نانو 
استفاده شده و به همین دلیل این نوع کالژن هنگام عبور از 
دستگاه گوارش دچار تغییر نمی شود اما حتی اگر این ادعا 
هم درست باشد، معلوم نیست کالژن خورده  شده واقعا جای 

کالژن پوست بنشیند!

غیر از قرص های خوراکی، امروزه کالژن تزریقی هم برای رفع 
چین وچروک استفاده می شود اما مانند کالژن  خوراکی نمی توان 
گفت این نوع کالژن بعد از عبور از کبد، ورود به خون و شکسته 
دارد که در  را  تاثیر کالژنی  باز هم همان  شدن ساختارش 
سلول های فیبروبالست ساخته می شود. درنهایت می رسیم به 
کرم های حاوی کالژن و االستین که شعار های تجاری ای بیش 
نیستند. مولکول های کالژن بزرگ تر از آن هستند که بتوانند از 
روی پوست جذب شوند. این مولکول ها روی پوست می مانند 
و با شستن پاک می شوند.در حال حاضر بهترین شیوه تحریک 
کالژن سازی در پوست رادیوفرکوئنسی و لیزرهایی است که به 
عمق پوست نفوذ می کنند اما فراموش نکنیم تمام راهکارهایی 
که به تحریک تولید کالژن کمک می کند، بدون همکاری خود 
فرد به جایی نخواهد رسید. درنهایت سلول های بدن هستند که 
باید کالژن سازی کنند و این موضوع در گرو اصالح شیوه 
زندگی و تغذیه سالم است. مصرف 5 واحد میوه و سبزیجات 
در طول روز و 8 لیوان آب، مصرف منابع طبیعی و تازه و 
باکیفیت پروتئینی، چربی، قندها و استفاده از منابع اسید های 
چرب ضروری از جمله ماهی ها، حفظ پوست در برابر آلودگی 
و اشعه های مضر آفتاب و ورزش می تواند در حفظ و تحریک 

کالژن سازی در بافت ها کمک کننده باشد.

با انتقاد این خانم از بوتاکس که سبب ماسکه شدن چهره می شود،  
موافق هستم. مقاالت بسیاری تاکنون در رابطه با آثار درمانی بوتاکس 
نوشته شده که برخی در حوزه روان و تاثیر آن در بهبود روابط 
اجتماعی و درمان افسردگی است و برخی برعکس نشان می دهد 
تزریق این سم که برای اولین بار توسط سرخپوست ها برای شکار 
میمون مورد استفاده قرار گرفت می تواند عامل بروز برخی اختالالت 
روانی باشد.بوتاکس تیغ دولبه است. افراد باید در روابط اجتماعی شان 
حالت های متناسب با وضعیت و شرایط موجود داشته باشند. وقتی 
به دنبال تزریق بوتاکس فردی نتواند در شرایط خاص ارتباط عاطفی 
خوبی برقرار کند و حالت چهره اش این موضوع را نشان دهد، 
مسلما در روابطش با دیگر افراد شکست می خورد. برعکس این 
موضوع هم صادق است. شاید برای برخی افراد تزریق بوتاکس 
سبب تغییر ناخوشایند چهره شود اما برای برخی دیگر این تغییر 
خوشایند و مناسب باشد. فرض کنید در فردی که ارتباطات اجتماعی 
گسترده دارد و اخم کردن های مرتب در اثر تمرکز یا نور خورشید 
صورتش را عبوس نشان می دهد، انجام بوتاکس و رفع این خطوط 
اخم و با نشاط کردن چهره چقدر می تواند در بهبود روابطش موثر 
باشد. انجام این کار و تغییر چهره بشاش و جوان شدن آن مسلما 
اعتمادبه نفس را باال می برد اما برخالف آنچه تصور می شود درمان 
تضمینی افسردگی نیست و باید ریشه های این موضوع را شناخت 
تا درمان شود. توصیه می کنم قبل از انجام هرگونه عمل زیبایی  
حتما مشاوره ای با روان شناس داشته باشید و فراموش نکنید عمل های 

زیبایی اعتیادآور هستند.

قرص کالژن بخوریم یا نه؟

بوتاکس تیغ دولبه است


