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صورت  چروک  و  چین 
بروز  گوناگونی  دالیل  به 
از  ناشی  برخی  می کند. 
و  عضالت  انقباضات 
عادات بیانی ما هستند و برخی دیگر در اثر 
مواجهه با نور خورشید و آلودگی و دیگر 
عوامل فیزیکی بروز می کنند. یکی از عوامل 
موثر که معموال نادیده گرفته می شود نحوه 
از  را  تصویری  اینجا  در  ماست.  خوابیدن 
است.  خواب  که  می کنید  مشاهده  خانمی 
حالت چهره او روی شیشه دقیقا حالتی را 
نشان می دهد که پوستتان موقع خواب روی 

بالش به خود می گیرد.

چین های خواب چطور به وجود 
می آیند؟

چین های خواب با انقباض عضالت یا عادات 
حرکتی هیچ ارتباطی ندارند و در اثر مواجهه، 
سایش و فشردگی مرتب بین بالش و پوست 
این  می شوند.  ایجاد  خواب  حین  صورت 
خطوط در مقایسه با خطوط بیانی و حرکتی 
صورت، بیشتر عمودی هستند و در پیشانی، 
گونه و چانه دیده می شوند. عادات بد در 
شکل خوابیدن و فشردن صورت به بالش در 
طول شب یکی از عوامل مهم در بروز این 
خطوط است و معموال یک سمت صورت 
را درگیر می کند چون ما عادت داریم همیشه 

به یک سمت بخوابیم. 
در طول شب روی صورت  فشار  نوع  دو 
وارد می شود که باعث بروز خطوط خواب 
می شود. فشار ناشی از وزن 5-4 کیلویی سر 
و فشار بالش که به پوست صورت وارد شده 

و مسبب سایش است. 

چطور می توان چروک های 
خواب را تشخیص داد؟

متخصص  به  چروک  درمان  برای  وقتی 
پوست مراجعه کنید اولین سوالی که از شما 
پرسیده می شود این است که به کدام سمت 
کمک  پزشک  به  موضوع  این  می خوابید؟ 
سایر  از  را  خواب  چروک های  تا  می کند 
خواب  خطوط  دهد.  تشخیص  چروک ها 
به صورت  ابرو  قوس  از  و  هستند  مورب 

عمودی تا یک سمت پیشانی، گونه و حتی 
گوش کشیده شده اند. زمانی که چین و چروک 
خواب اطراف چشم ها ایجاد شود به صورت 
عمودی از چین های پنجه کالغی که در اثر 
جمع کردن چشم ها هنگام صحبت به وجود 
می آید می گذرد و به صورت شعاعی از گوشه 
چشم پخش می شود. با افزایش سن و کاهش 
میزان کالژن و کم شدن االستیسیته یا قدرت 
کشسانی پوست این خط ها به مرور عمیق 
شده و دیگر محو نمی شوند و به طور دائمی 

در چهره تان می مانند.

چطور از بروز چین خواب 
پیشگیری کنیم؟

این چین ها اولین بار در سال  1987 میالدی 
متخصص  استگمن،  ساموئل  دکتر  توسط 
پوست معروف آمریکایی شناسایی شد. او 
متوجه شد دسته بزرگی از چین و چروک ها 

در سمتی از صورت تشکیل می شوند که افراد 
عادت دارند به همان سمت بخوابند. در سال 
1999 میالدی دکتر جیم فولتون مقاله ای در 
همین رابطه منتشر کرد و با تایید نظریه دکتر 
استگمن نسبت به پر کردن این چروک ها با 
بوتاکس که  از  استفاده  یا  پرکننده  فیلرهای 
مناسب چین و چروک های پویاست، هشدار 
داد. استفاده از این نوع درمان ها برای از بین 
بردن چروک های خواب موقت است و بعد 
بروز چروک رفع  اصلی  دلیل  از مدتی که 

نشده، خطوط برمی گردد. 

راه هایی برای رفع چروک های 
خواب

رفع  در  تا حدی  می تواند  زیر  روش های 
چروک های خواب کمک کننده باشد:

راه  تنها  کنید:  انتخاب  مناسب  بالش   .1
پیشگیری و درمان خطوط خواب، خوابیدن 

به پشت و کاهش تماس پوست با بالش 
تئوری  نظر  از  موضوع  این  گرچه  است. 
آسان به نظر می رسد،آمارها نشان می دهد 
75 درصد افراد عادت دارند به پهلو بخوابند. 
در نتیجه تنها راه پیشگیری، انتخاب بالش 
مناسب است. بیشتر مردم به دنبال انتخاب 
روبالشی هایی مثل جرسی و فالنل هستند 
که پوست به آنها می چسبد، در صورتی که 
روبالشی باید از جنسی مثل ابریشم و ساتن 
باشد که پوست روی آن ُسر بخورد. هر 
چه پوست بیشتر به بالش بچسبد احتمال 
ایجاد خطوط ریز و درشت بیشتر می شود. 
2. دستتان را زیر صورت نگذارید: یک 
عادت نامناسب دیگر قرار دادن دست زیر 
صورت هنگام خوابیدن است. همانطور که 
بالش می تواند سبب بروز چین و چروک 

شود، قرار دادن دست 
نیز  صورت  زیر 

می تواند زمینه ساز این مشکل باشد. هرگز 
هنگام  و  نگذارید  زیر صورت  را  دستتان 
آن  کشیدن  به جای  صورت  کردن  جابجا 
روی بالش، سرتان را بلند کنید. اگر ترک 
این عادت برایتان مشکل است سعی کنید 
دستتان را زیر بالش قرار دهید این موضوع 
تا حدی به کاهش اصطکاک کمک می کند. 
3. از بالش سفت استفاده کنید: اگر عادت 
دارید به پهلو بخوابید، برای خواب از یک 
بالش سفت استفاده کنید و طوری صورتتان را 
روی بالش بگذارید که نیمه تحتانی صورت 

روی بالش نباشد.
4. از چشم بند استفاده کنید: اگر جنس بالش 
مناسب نیست یا نمی توانید روی بالش های 
ساتنی بخوابید بهترین کار استفاده از چشم  بند 
با جنس مناسب است. چشم  بندهای خواب 
باعث می شوند پوست ناحیه اطراف چشم 
مرتب با بالش سایش نداشته باشد و در محل 
خود ثابت بماند. در این شرایط گرچه باز هم 
فشار بر پوست وارد می شود، پوست روی 
هم فشرده نشده و چروکی ایجاد نمی شود. 
5. کالژن سازی را افزایش دهید: تحریک 
تولید کالژن به کاهش بیشتر چین و چروک 
منظور  این  برای  می کند.  کمک  پوست 
روش های متعددی وجود دارد؛ از مصرف 
کرم های حاوی کالژن تا کالژن های پودری و 
خوراکی. روش ساده تر استفاده از دستگاه های 
میکرو نیدلینگ است که با ایجاد سوراخ های 
ریزی روی پوست به تحریک کالژن سازی 

و تولید آن در بدن کمک می کند. 
6. پیلینگ شیمیایی انجام دهید: در حالی 
اصالح  را  خود  خواب  عادات  برخی  که 
می کنید انجام پیلینگ شیمیایی هم می تواند 
رفع  و  پوستی  سلول های  نوسازی  سبب 

چروک های سطحی پوست شود. 
7. قبل از خواب پوستتان را تغذیه کنید: برخی 
سرم ها و کرم های مخصوص شب وجود دارد 
که به بازسازی پوست در طول خواب کمک 
می کنند. این نوع کرم ها در عین نرم کردن 
پوست به ترمیم آسیب های ناشی از آلودگی 
و نورآفتاب و صدمات فیزیکی واردشده به 

پوست در طول روز کمک می کنند.
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آیا می دانستید نحوه خوابیدن هم می تواند پوستتان را چروک کند؟

چیـن هـای خـواب 
عادات بد در 
شکل خوابیدن و 
فشردن صورت 
به بالش در طول 
شب یکی از 
عوامل مهم در 
بروز چین های 
خواب است که 
معموال یک سمت 
صورت را درگیر 
می کند چون ما 
عادت داریم 
همیشه به یک 
سمت بخوابیم. 
این خطوط بیشتر 
عمودی هستند 
و در پیشانی، 
گونه و چانه 
دیده می شوند

رایج ترین  مصنوعی،  ژل های 
یا  فیلرها  نوع  پرکاربردترین  و 
هستند.  صورت  پرکننده های 
ژل های  مختلفی  برندهای 
مصنوعی را تولید می کنند اما دسته بندی این ژل ها 
از  تقلید  می گیرد؛  انجام  مهم  اصل  یک  براساس 
مواردی  شامل  عناصر  این  بدن.  طبیعی  عناصر 
اسید  و  آپاتیت  هیدروکسی  کلسیم  مانند کالژن، 
بافت  ژل ها  این  از  بعضی  هستند.  هیالورونیک 
پوست  به  بیشتر  پف کردگی  و  دارند  سفت تری 
می دهند. اگر می خواهید اطالعات بیشتری درباره 
این  ادامه  به دست آورید،  فیلرهای صورت  انواع 

مطلب را از دست ندهید.

تفاوت بوتاکس و فیلر 
بوتاکس و فیلر، هر دو، برای اصالح نشانه های پیری 
پوست یا جلوگیری از بروز آنها استفاده می شوند 
اما بوتاکس و فیلر کامال با یکدیگر تفاوت دارند. 
فیلرها معموال برای حجم دادن و توپر کردن پوست 
به طور  بوتاکس  اما  می گیرند  قرار  استفاده  مورد 
موقتی سیگنال های عصبی درون عضالت را از کار 
می اندازد تا مانع از حرکت ناحیه مورد نظر پوستی 
و جلوگیری از نمایان شدن خطوط صورت شود.

تزریق فیلر فقط باید توسط متخصصان 
انجام شود

استفاده از فیلر صورت در گروه درمان های پزشکی 
قرار می گیرد بنابراین پیش از تصمیم گیری برای این 
کار باید به منظور مشاوره نزد متخصص پوست بروید 
و سواالتتان را بپرسید. از طرف دیگر، به کارگیری 
فیلر صورت فقط باید توسط متخصصان یا جراحان 
انجام  باتجربه، حرفه ای و دارای مجوزهای الزم 
بگیرد. پس هرگز نباید به افراد غیرحرفه ای اعتماد 
کنید. پرسیدن این دو سوال را هم از پزشک مورد 

نظرتان فراموش نکنید؛ چقدر در زمینه استفاده از 
فیلرهای صورت تجربه دارید؟ در صورت بروز 
اتفاقات ناگوار یا حتی نادر، آیا توانایی مقابله با 

هر مشکلی را دارید؟ 

انتخاب مراکز حرفه ای و استاندارد 
دریافت فیلرها یا پُرکننده های صورت باید در مطب ها 
یا کلینیک های پزشکی استاندارد و حرفه ای انجام 
بگیرد. پس هرگز این کار را در سالن آرایش یا خانه 
اشخاص انجام ندهید. مشکالت احتمالی مربوط به 
این کار بسیار نادر هستند اما همچنان امکان پذیرند.

هدفتان را از تزریق فیلر مشخص کنید
درباره هدف  و توقع تان از فیلرهای صورت به خوبی 
فکر کنید زیرا استفاده از فیلرها فقط برای این نیست 
که جوان تر به نظر برسید. شاید برای شما بهتر باشد 
که تزریق فیلرها را در جلسات مختلف انجام دهید 
تا باالخره بتوانید به نتیجه مطلوب و مورد نظرتان 
برسید بنابراین از پزشک درباره تفاوت های قبل و 
بعد از تزریق فیلرها سوال کنید زیرا آگاهی داشتن 
درباره حالت نهایی پس از تزریق فیلر برای شما 

ضروری است.

مشکالت رایج بعد از تزریق فیلر
صورت هر انسان مثل یک نقشه پُر از راه های پیچ 
در پیچ است. این راه ها همان شریان های اصلی و 
رگ های ریزتر هستند که زیر پوست قرار دارند. 
مشکالتی مانند کبودی نسبی، قرمزی، خونریزی 
خفیف و احساس ناراحتی پس از تزریق فیلرها 
از  پس  شما  صورت  اینکه  ضمن  است.  طبیعی 
تزریق فیلرها کمی متورم خواهد شد اما این حالت 
یا  فیلرها  اگرچه  می رود.  بین  از  هفته  یک  طی 
پرکننده های صورت اساسا عملکرد عناصر طبیعی 
درون بدن را تقلید می کنند، این احتمال هم وجود 

بدن تان  که  دارد 
از این کار خوشش 

دیگر  خطرات  نیاید! 
استفاده از فیلرهای صورت 

عبارتند از راش های پوستی، آکنه، 
حساسیت زا  واکنش  برآمدگی ها، 

گرمایی   و  عفونت  خارش،  با  همراه 
احساس  نظر  مورد  ناحیه  کردن  لمس  موقع  که 
می تواند  نیز  کار  این  از  ناشی  التهاب  می کنید. 
پوست را تیره تر کند که به آن »هایپرپیگمنتاسیون« 
انواع  همه  در  اتفاق  این  شکل گیری  می گویند. 
با  افراد  در  بیشتر  اما  است  امکان پذیر  پوست ها 

پوست تیره تر مشاهده می شود.

عوارض جانبی نادر بعد از تزریق فیلر
بافت مردگی و نابینایی جزو این عوارض جانبی 
نمی افتند. در هر دو  اتفاق  اغلب  نادر هستند و 
حالت،  ترکیبات فیلر رگ های خونی را مسدود 
حرکت  به  نمی تواند  خون  درنتیجه  و  می کنند 
طبیعی اش ادامه دهد. در صورت مواجهه با هر 
فوری  مداخله  به  شما  مشکالت،  این  از  کدام 
متخصص پوست یا متخصصان دیگر نیاز دارید. 
وقتی سراغ فیلرها می روید، باید بدانید که هرچه 
کنید،  تزریق  را  ترکیبات  این  از  کمتری  میزان 
چهره طبیعی تر و بهتری خواهید داشت. فیلرها 
نه تنها باید از چشم دیگران پنهان بمانند بلکه 
فیلر بی نقص باید طوری روی صورت بنشیند 
که گویا اصال وجود ندارد! ترکیبی مانند اسید 
هیالورونیک پس از حدود یک ماه در پوست 
ساختار  از  طبیعی  بخش  به  و  می شود  ادغام 
پوست تبدیل می شود. به همین دلیل هم اگر 
به میزان مناسب و به درستی تزریق شود، پس 
از مدتی حتی خودتان هم نخواهید توانست 

حضور این ماده تزریقی را تشخیص دهید.

فیلر مشکالت پوست را 
حل نمی کند

صورت  فیلرهای 
به  می توانند 
صورت شما حجم 
بدهند اما نمی توانند 
کیفیت و ذات پوست را 
دستخوش تغییر کنند. پس اگر 
دارای جوشگاه های آکنه ای عمیق، 
یا  قهوه ای  لکه های  اساسی،  خطوط 
با  پوستی هستید، حتما  دیگر مشکالت 
متخصص پوست درباره استفاده از راهکارهای 

درمانی یا ترمیمی دیگر مشورت کنید.

پزشک را از داروهای مصرفی تان مطلع 
کنید

حتما درباره همه داروهای مصرفی تان به پزشک 
توضیح دهید و حتی مکمل ها را هم از قلم نیندازید. 

هر چیزی که خون شما را رقیق کند، مانند داروهای 
تجویزی، آسپیرین یا ایبوپروفن، می تواند دوره باقی 
پزشکان  بیشتر  کند.  طوالنی تر  را  کبودی  ماندن 
توصیه می کنند که حداقل 2 هفته پیش از تزریق 
فیلرهای صورت، استفاده از داروهای رقیق کننده 

خون را متوقف کنید.

قبل از تزریق فیلر صورتتان را بشویید
برای اینکه خطر شکل گیری عفونت موقع تزریق 
فیلرهای صورت را کاهش دهید، باید با صورت 
کامال پاکیزه و بدون هیچ آرایشی به مطب یا کلینیک 
مراجعه کنید. پزشک نیز پیش از شروع کار، یک 
بار دیگر صورت شما را پاک سازی خواهد کرد. 
پس از تزریق فیلرها نیز باید حداقل یک ساعت 
ترکیبات  از  دوباره  بتوانید  تا  کنید  بیشتر صبر  یا 
آرایشی استفاده کنید. موقع آرایش کردن هم باید 
از براش های کامال تمیز و ترجیحا لوازم آرایشی 

جدید استفاده کنید.
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شب بهترین زمان برای نشاط بخشیدن به جسم و روح 
است. در طول شب و در حین خواب عمیق، سلول  های 
پوستی فرصت کافی برای ترمیم مجدد و جوانسازی 
را دارند. ساعت 12 تا 4 صبح بهترین زمان برای به 
خواب عمیق فرورفتن است و افرادی که در این ساعات 
خواب خوبی ندارند مسلما روند بازسازی بافت   هایشان 
مختل می شود. از جمله عوارض این موضوع پدیدار 
شدن آثار خستگی روی پوست فرد و پیری زودرس 
است. خواب عمیق سطح استرس را تنظیم می کند و 
تقویت کننده سیستم ایمنی است. شلی و تیرگی پوست، 
آغاز پیری زودرس و حتی بروز برخی بیماری  های 
پوستی با افزایش سطح هورمون  های استرس و ضعف 

سیستم ایمنی بی ارتباط نیست. 
برای پیشگیری از بروز چروک های پوستی توصیه می کنم 
در درجه نخست در ساعات مشخصی از شب بخوابید 
و با عاداتی نظیر کتاب خواندن یا استفاده از تلفن همراه 
مغز را قبل از خواب شرطی نکنید. در قدم دوم کرم   ها 
و پمادهایی که می خواهید جذب بهتری داشته باشند 
را شب ها مصرف کنید. بهترین زمان برای استفاده از 
الیه بردارها و داروهایی که پوست را به نور حساس 
می کند شب است. از جمله کرم   ها و پماد  های مناسب 
برای استفاده در طول خواب پماد  های حاوی رتینول 
به کاهش چین و چروک صورت کمک  است که 
اما نوعی از چروک   ها که با عنوان چروک  می کنند 
خواب معروفند در طول شب پدیدار می شوند. این 
چروک   ها تنها در صورت افرادی ایجاد می شود که 
عادت دارند با صورت روی بالش بخوابند یا دست 
را زیر صورت بگذارند. بهترین کار برای پیشگیری و 
درمان این نوع چروک ها، اصالح وضعیت خواب است. 
تا جای ممکن صاف بخوابید و از بالش هایی استفاده 
کنید که جنس ُسری دارند مثل ساتن یا ابریشم. کرم 
شب نیز می تواند با افزایش رطوبت و چربی پوست 
مانع از بروز چروک   های خواب شود. اگر عادت دارید 
به پهلو بخوابید بالش   های مخصوص سفت و صافی 
وجود دارد که از بروز چروک   های خواب پیشگیری 
می کند. فراموش نکنید حتما قبل از خواب آرایش روی 
پوست را بشویید و از محصوالت حاوی آنتی اکسیدان 
و ویتامین A استفاده کنید که مانع از آزادشدن رادیکال 
آزاد می شوند. الیه بردار  های شیمیایی خفیف هم با افزایش 
رطوبت پوست و برداشته شدن سلول  های مرده جلوی 
را در طول خواب می گیرند.  بروز چین و چروک 
با محصوالت  اگر جوش می زنید حتما صورت را 
آنتی باکتریال تمیز کنید و روبالشی را مرتب تعویض 

کنید تا عفونت   ها منتقل نشوند.

تاثیر خواب بر چین و چروک   های صورت 

نگاه  متخصص پوست

 دکتر محمدعلی نیلفروش زاده  
رئیس انجمن متخصصان پوست 

ایران

تمام آنچه باید پیش از تزریق 
فیلرهای صورت بدانید!

کدام فیلرها برای شما مناسب تر هستند؟ 

از  انواع مختلفی  نیستند و کاربردهای مختلفی دارندو برای  همه فیلرها دارای ویژگی های یکسان 

چین وچروک های پوستی مورد استفاده قرار می گیرند:

1( اسید هیالورونیک: مشتقات اسید هیالورونیک به ترکیبات زیر ترین الیه پوست بسیار شبیه هستند. 

این مشتقات برای پر کردن چین وچروک های ریز و برجسته سازی لب ها کاربرد دارند. ماندگاری اثر 

اسید هیالورونیک هم معموال بین 4 تا 6 ماه است.

2( کلسیم هیدروکسی آپاتیت: این ماده از عناصر سازنده استخوان است و می تواند برای برجسته سازی 

بافت های نرم صورت و مخصوصا خطوط خنده و خطوط لبخند استفاده شود. تزریق کلسیم هیدروکسی 

آپاتیت به صورت عمیق انجام می گیرد تا باعث شکل گیری برآمدگی ها نشود.

3( چربی اتولوگ: در این شیوه، چربی مورد نیاز از بدن خود فرد گرفته می شود و بعد به صورت 

او تزریق می شود. چربی اتولوگ برای ساختاربندی دوباره صورت و افزایش حجم آن کاربرد دارد. 

از محققان گمان  اتولوگ وجود دارد، بعضی  اگرچه هنوز اطالعات کمی درباره ماندگاری چربی 

می کنند که تزریق چربی اتولوگ می تواند سال های زیادی دوام داشته باشد.

4( کالژن انسانی: کالژن انسانی برای پر کردن چین وچروک های صورت و همچنین حجم دادن به 

لب ها کاربرد دارد. با توجه به انسانی بودن این نوع از کالژن، احتمال وقوع واکنش های حساسیت زا 
پس از تزریق آن پایین است.

5( کالژن گاوی: کالژن گاوی عمدتا برای برجسته سازی لب ها و رفع چین خوردگی های مربوط 

به بینی و لب کاربرد دارد. البته محققان می گویند که حدود 3درصد افراد نسبت به کالژن گاوی 

واکنش حساسیت زا دارند بنابراین آزمایش پوستی پیش از تزریق کالژن گاوی، ایده خوبی برای 

ماه   4 تا   2 بین  ماندگاری کالژن گاوی هم  واکنش هایی محسوب می شود.  از چنین  جلوگیری 
تخمین زده می شود.


