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بایدها و نبایدهای تزریق ژل و فیلر

بیشتر فیلرها اثر موقت دارند
شخص  هر  لب های  و  گونه ها 
اجزای بسیار مهم در صورت وی 
است، به طوری که باید در میزان 
برجسته کردن آنها فوق العاده دقت 
داشت زیرا فرم دادن و حجم دادن به لب ها و گونه های 
هر فرد باید کامال با شخص دیگر تفاوت داشته باشد، 
مثال یک فرم خاص برجسته کردن لب ها ممکن است 
در صورت یک شخص، جلوه بسیار زیبایی داشته 
باشد ولی همین فرم خاص برای شخص دیگری 
به هیچ عنوان زیبایی نداشته باشد بنابراین در برجسته 
کردن لب ها و فرم دهی گونه ها )گونه گذاری( باید 
فوق العاده آگاهانه هماهنگی سایر اجزای صورت از 
جمله بینی و چشم ها از نظر فاصله و زاویه های آنها 
با لب و گونه ها را شناخت و به صورت کامال علمی و 
دقیق عمل کرد تا نتیجه کار مانند یک نقش، هنرمندانه 
شود، به طوری  که در عین زیبایی حالت غیرطبیعی و 
مصنوعی نداشته باشد. باید توجه داشت عمق تزریق 
دقیق و درست باشد تا عارضه ای برای فرد ایجاد 
نشود. در تزریق ژل ها و فیلر ها استفاده از ژل ها و 
فیلر های جدید قابل جذب هیالورونیک تاکید می شود 
زیرا اگر توسط پزشک باتجربه و متبحر تزریق شود، 
عارضه هایی مانند گلوله شدن، جابجا شدن، عفونت، 
حساسیت و... نخواهد داشت. شکل ایجاد شده لب ها 
و گونه های جدید باید با سایر اجزای صورت، سن 
شخص، موقعیت اجتماعی و شغلی فرد تناسب داشته 
باشد، به طوری که حالت مصنوعی نداشته و حالت 
طبیعی ظاهر شخص حفظ شود. مقدار تزریق هم 
باید به اندازه ای باشد که فرم کلی صورت شخص 
را به هم نزند. در ادامه با انواع فیلر و کاربردهای آنها 

آشنا می شوید.

کاربردهای ژل مورد تایید سازمان غذا و 
داروی آمریکا

1.استفادهازژلبرایحجمدهی: از فیلرهای پوستی 
می توان برای برجسته کردن و افزایش حجم لب، چانه 
و گونه ها استفاده کرد. بیشتر افراد این کاربرد را با نام 

»پروتز« می شناسند.
2.رفعچینوچروکها: از تزریق ژل می توان برای 
رفع چین و چروک هایی مانند خط پیشانی، خط اخم، 

خط خنده، خطوط اطراف لب و بینی استفاده کرد.
3.حجمدهیبهصورت: یکی از ناخوشایندترین 
آثار پیری پوست، کاهش حجم صورت است. این اثر 
را معموال در لب ها، گونه ها و پلک ها می بینیم. تزریق 
ژل یکی از موثرترین راه های جبران حجم از دست 
رفته است. از این روش می توان برای رفع گودی و 
سیاهی زیرچشم، لیفت ابرو و رفع افتادگی پوست 

صورت و گردن استفاده کرد.
4.جوانسازیدستها: از فیلرهای پوستی عالوه بر 
جوانسازی صورت، می توان برای جوانسازی پوست 
بدن نیز استفاده کرد. بین کاربردهای فیلرهای پوستی 
برای بدن، تنها جوانسازی و افزایش حجم پشت 
دست ها توسط سازمان غذا و داروی آمریکا تایید 

شده و سایر کاربردها هنوز تایید نشده اند.
5.زیباییبینی: اصالح فرم بینی بدون جراحی یکی 

از کاربردهای جالب تزریق ژل است.

تزریق ژل در نواحی ای که مورد تایید 
سازمان غذا و دارو نیست

قوانین این سازمان مورد تایید پزشکان سرتاسر 
دنیاست و بهتر است از آنها پیروی شود. تزریق 
ژل برای این نواحی بدن توسط سازمان غذا 

و داروی آمریکا تایید نشده است:
 افزایش حجم سینه ها
 افزایش حجم باسن

 حجم دهی به پاها
 تزریق ژل درون استخوان، تاندون، رباط  

و عضله

آیا همه می توانند فیلر یا پرکننده 
بخرند؟

امروزه تعداد متنوعی از فیلرهای پوستی 
به تایید سازمان رسیده اند. فیلرهای مورد 
تایید کمترین عوارض جانبی را دارند و 

طی مطالعات وسیع و بلندمدت، خطرات شان بررسی 
شده اند. حتما پیش از تزریق ژل از تاییدیه آن مطمئن 
شوید. توجه داشته باشید فیلرهای مورد تایید تنها توسط 
پزشکان متخصص پوست یا پزشکان فوق تخصص 

جراحی پالستیک قابل خریداری هستند.

اثر فیلر یا ژل دائمی است؟
بیشتر فیلرها اثر موقت دارند چون از موادی ساخته 
شده اند که به مرور زمان توسط بدن جذب و تخریب 
می شوند. تنها یک فیلر دائم توسط سازمان  تایید 
شده که حاوی موادی است که برای بدن قابل جذب 
نیست. برخی فیلرها عالوه بر مواد حجم دهنده، حاوی 
لیدوکائین هستند که برای کاهش درد و ناراحتی ناشی 

از تزریق در آنها استفاده شده است.

فیلرهای دائم یا غیرقابل جذب
امروزه استفاده از فیلرهای غیرقابل جذب یا دائم 

تا حد بسیار زیادی کاهش یافته است. این فیلرها 
عوارض جانبی و خطرات بسیاری دارند که در ادامه 
به برخی از آنها اشاره کرده ایم. ایمنی پایین فیلرهای 
دائم سبب شده تنها یک مورد از آنها مورد تایید قرار 
بگیرد. هرچند سایر فیلرهای دائمی تاییدیه های اتحادیه 

اروپا و استرالیا را دارند.

عالمت CE معتبر است؟
 CE الزم است نکته  بسیار مهمی را در مورد تاییدیه 
یا اتحادیه اروپا به شما بگوییم. گواهی CE به معنی 
این است که در ساخت یک دارو، قوانین بهداشتی 
رعایت شده و فرایند تولید محصول در شرکت سازنده 
مورد تایید است اما گواهی CE تاییدی بر میزان 
اثربخشی یا عوارض جانبی یک دارو )در کوتاه مدت 
یا بلندمدت( نیست. در سوی دیگر تایید سازمان این 

موارد را تضمین می کند.

چروک سطحی را می شود با ژل اصالح کرد؟
نکته  دیگر اینکه تزریق ژل با استفاده از فیلرهای 
غیرقابل جذب تنها برای چین و چروک های عمیق 
مجاز است. تزریق این فیلرها برای برطرف کردن 
ممنوع  دنیا  جای  همه   در  سطحی  چروک های 

اعالم شده است.

)PMMA( دانه های پلی متیل متاکریالت
یک فیلر دائمی

پلی متیل متاکریالت یا PMMA تنها فیلر دائمی 
مورد تایید سازمان  است و طبق قوانین این سازمان، 
تنها برای از بین بردن چین و چروک های دور لب 
)مثل خط خنده( مجاز است. البته استفاده های خارج 
از قوانین یا Off Label  این شکل از تزریق ژل 
بسیار فراوان اند. برخی کاربردهای این فیلر شامل 

موارد زیر است:
 پرکردن چین و چروک های دور لب )تنها کاربرد 

مورد تایید(
 از بین بردن جای آکنه

 پر کردن فرورفتگی های ایجادشده توسط زخم ها
 حجم دهی به لب ها

 PMMA پلی مری مصنوعی و زیست تخریب ناپذیر 
است ولی به خوبی توسط بافت های بدن تحمل 
می شود. وقتی شما یک ماده  خارجی را به بدن 

تزریق می کنید، بدن ممکن است به آن واکنش نشان 
دهد. مثال بارز این مساله را در مورد حساسیت های 
دارویی شاهد هستیم که مثال فرد بعد از تزریق پنی سیلین 
دچار واکنش های حساسیتی شدید می شود. پس در 
ساخت داروها و محصوالت درمانی که قرار است 
وارد بدن شوند، مساله تحمل آنها توسط سلول های 

بدن اهمیت زیادی دارد.
با  که  بسیار خوبی  سازگاری  دلیل  به   PMMA
بافت های زیستی دارد در محصوالت درمانی بسیار 
استفاده می شود که از نمونه های معروف آن می توان به 

سیمان استخوانی و لنزهای چشم اشاره کرد.

PMMA مارک خوب برای
تنها فیلر حاوی PMMA که مورد تایید سازمان 
بوده، محصولی به نام آرته فیل )ArteFill( یا بالفیل 
)Bellafill( است که هر دو یک فیلر هستند و توسط 
یک شرکت ساخته می شوند. آرته فیل حاوی توپ های 
بسیار کوچک )بین ۳۰ تا ۵۰ میکرون( است که از 
جنس PMMA ساخته شده اند. به جز این، از کالژن 
گاوی و همچنین داروی بی حسی لیدوکائین در ساخت 

این فیلر استفاده شده است.

عوارض PMMA چیست؟
عوارض این شکل از تزریق ژل شامل تورم، کبودی، 
قرمزی، خارش و درد خفیف در محل تزریق است 
که معموال طی ۲۴ ساعت برطرف می شود. در موارد 
نادر شاهد ایجاد بثورات پوستی، ایجاد برآمدگی و 
حساس شدن پوست در بلندمدت هستیم. مساله ای 
که در مورد تزریق ژل دائمی موجب نگرانی متقاضیان 
می شود، گلوله گلوله شدن مواد تزریقی زیر پوست 
باید بدانید این عارضه در ۵  یا درون لب هاست. 
سال بعد از تزریق ژل، تنها در یک درصد از بیماران 

دیده شده است. این مشکل در صورتی که تزریق 
ژل های دائمی به دست جراح مجرب انجام شود، 

مشاهده نخواهد شد.

سایر ژل های دائمی که دیگر مصرف نمی شوند
ژل های دائمی دیگر مانند روغن سیلیکون، در سرتاسر 
دنیا طرفداران چندانی ندارد و مورد تایید سازمان 

هم نیستند.

فیلرهای موقت یا قابل جذب
فیلرهای موقت از جنس هیالورونیک اسید، کالژن، 
کلسیم هیدروکسی آپاتیت، پلی الکتیک اسید یا چربی 
بدن متقاضی تهیه می شوند. تزریق چربی را در آینده  

به طور مفصل برای شما توضیح می دهیم. 
1.کالژن: کالژن نوعی پروتئین و یکی از اساسی ترین 
اجزای ساختاری پوست و سایر بافت های بدن است. 
کالژن باعث قوام و سفتی پوست شده و در بافت های 
محکم تر مثل استخوان یا غضروف، باعث استحکام آنها 
می شود. یکی از وقایع پیری پوست، تجزیه رشته های 
کالژن است. کالژن مورد استفاده در تزریق ژل از 
منابع حیوانی )معموال گاوی( یا سلول های انسانی تهیه 
می شود. کالژن برای تزریق در پوست بسیار ایمن است 
و عوارض کمی دارد اما مشکل اصلی آن ماندگاری 
کم است و معموال بین ۳ تا ۴ ماه از بین می روند 
و کمترین ماندگاری را میان فیلرها دارند. به همین 
علت از فیلرهای کالژن خالص، کمتر استفاده می شود.
2.هیالورونیکاسید: هیالورونیک اسید ماده ای قندی 
)پلی ساکاریدی( است که در بسیاری از بافت های بدن 
مانند پوست و غضروف ها وجود دارد. زمانی که 
هیالورونیک اسید را با آب مخلوط کنیم، حجیم  می شود 
و حالت ژل مانند پیدا می کند. به دلیل طبیعی بودن و 
ساختار ژلی، امروزه هیالورونیک اسید فراگیرترین و 
پرطرفدار ترین ماده  استفاده شده در تزریق ژل است.
هیالورونیک اسید تزریقی معموال به کمک باکتری ها 
در آزمایشگاه تولید می شوند یا منبعی حیوانی دارند 
و از طیور استخراج می شوند. بهترین هیالورونیک 
اسیدها، آنهایی هستند که به کمک واکنش های شیمیایی، 
تغییراتی در ساختارشان ایجاد می شود تا اثر ماندگارتری 
داشته باشند. ژل هایی که از این ماده ساخته می شوند، 

بین ۶ تا ۱۲ ماه ماندگار هستند.
3.هیدروکسیآپاتیتکلسیم: هیدروکسی آپاتیت 
کلسیم نوعی ماده معدنی است که در استخوان و 
دندان های ما وجود دارد و کنار کالژن باعث استحکام 
آنها می شود. این ماده برای تزریق، در یک محلول 
برای  سپس  و  شده  حل  ژل مانند 
رفع چین و چروک های پوستی و 
همچنین جوانسازی پوست پشت 
دست استفاده می شود. تزریق ژل با 
هیدروکسی آپاتیت کلسیم ماندگاری 
باالیی دارد و تا ۱۸ ماه پایدار است. 
این ماده برای حجم دهی به لب ها 

مناسب نیست.
4.پلیالکتیکاسید:پلی الکتیک 
پلیمر  نوعی   PLLA یا  اسید 
و  تخریب پذیر  زیست  مصنوعی، 
سازگار با بافت های بدن است. این 
ماده برای ساخت بخیه های جذبی و 
همچنین پیچ های استخوانی استفاده 
پلی الکتیک  با  تزریق ژل  می شود. 
اسید به شکل چند تزریق در طول 
چند ماه انجام می شود. اثر این ماده 
به مرور زمان و معموال بعد از چند 
هفته پدیدار می شود و گاهی تا ۲ 

سال پایدار است.
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بیشتر فیلرها اثر موقت دارند چون از 
موادی ساخته شده اند که به مرور زمان 

توسط بدن جذب و تخریب می شوند. 
تنها یک فیلر دائم توسط سازمان غذا و 

داروی آمریکا تایید شده که حاوی موادی 
است که برای بدن قابل جذب نیستند

این روزها متخصصان جراح پالستیک و متخصصان پوست، با روش های 
جدید می توانند حجم و ضخامت لب ها را با تزریق ژل تقویت کنند. این 
تقویت در دو بُعد تقویت ضخامت لب و برجسته سازی لب انجام می شود. 

به چند سوال در این زمینه پاسخ می  دهم.

ژلمورداستفادهدرلبچیست؟
ژل هیالورونیک اسید، مرسوم ترین نوع ژلی است که برای افزایش حجم 

و ضخامت لب استفاده می شود.

آیابرایتزریقژلبهلببیهوشمانمیکنند؟
نه، عمل تزریق ژل به لب در مطب و به صورت سرپایی انجام می شود.

برایتزریقژلبهچهنکاتیبایدتوجهکنیم؟
تزریق ژل باید حتما توسط پزشک فوق تخصص جراح پالستیک یا پزشک 
متخصص پوست  انجام شود، در غیراین صورت مسوولیت عواقب تزریق 
نادرست و مشکالت بعد از آن، فقط با فردی است که با سهل انگاری نزد 

افراد غیرمتخصص مراجعه کرده است.

چهکسانیصالحیتتزریقژلراندارند؟
این افراد صالحیت، تخصص و دانش کافی برای تزریق ژل را ندارند:

 پزشک عمومی
 ماما

 پرستار
 تکنیسین اتاق عمل

 دندان پزشکان
 آرایشگرها

 پزشکان عمومی که لفظ »متخصص پوست« را روی تابلوی خود درج 
کرده اند اما دوره تخصصی جراحی پالستیک یا دوره تخصصی پوست ومو 
که هر کدام حداقل ۴ سال زمان می برد را نگذرانده اند. این پزشکان با 
گذراندن دوره های چند روزه یا چند هفته ای، آموزش های آزاد اولیه را در 
زمینه تزریق ژل و سایر اعمال زیبایی می بینند و بدون تخصص کافی به بدن 
فرد مراجع دست می زنند. شاید در ظاهر کار خود را درست انجام دهند 
اما نمی توانند به خوبی بدشکلی ها، عفونت ها و موارد خاص انحصاری فرد 
را درمان  کنند و بیمار را با تمام آن بدشکلی ها و مشکالت بعد از تزریق 

اشتباه و غیراصولی، از خود می رانند یا باز تجویزهای غلط  تر می دهند.
 دستیارانی که حاال متخصص شده اند. گروهی از پرستاران، تکنیسین  های 
اتاق عمل یا دیگر فارغ التحصیالن با مدرک کارشناسی یا کاردانی که مدتی 
در مطب یا کلینیک یک پزشک متخصص پوست  یا پزشک فوق تخصص 
جراح پالستیک بوده اند، سعی می کنند اعمالی را که با نگاه کردن به دست 
پزشک متخصص، به صورت چشمی و ناقص یاد گرفته اند با دستمزد ارزان تر، 
خودشان انجام دهند؛ عواقب مراجعه به این افراد فقط متوجه فرد مراجع 
است و بعد از این اشتباه، دیگر مشکالت و بیماری ها سراغ فرد می آید.

دستمزدزیادنشانهتخصصنیست

امروزه در دنیای مجازی و سایت های اینترنتی رقابت برای جذب مشتری 
در کلینیک های زیبایی خیلی شدید است و دیده شده افراد سودجو، با 
سرمایه گذاری های کالن، کلینیک های شیک با طراحی داخلی فریبنده را 
افتتاح می کنند و کادر اداری زیبا، خیلی مودب و خوش سخنی را تشکیل 
می دهند، سپس چند پزشک عمومی و تکنیسین و پرستار را استخدام 
می کنند و با بازاریابی در اینترنت و پیام های تخفیف دار، برای خود مشتری 
می   آورند. گاهی این مراکز شیک و فریبنده، از پزشک فوق تخصص جراح 
پالستیک یا پزشک متخصص پوست دستمزد به مراتب باالتری می گیرند 
و مردم تصور می کنند چون کلینیک شیک است و در مناطق اعیان نشین 
شهر بنا شده حتما نشانه تخصص کافی کادر درمانی آن مرکز است. این 

تصور کامال اشتباه است.

نظارتوجودندارد؟
اگر در سازمان نظام پزشکی کشور، کمی پیگیری و تحقیق کنید، می بینید، 
بسیاری از این کلینیک های زیبایی یا افراد بی تخصصی که اعمال زیبایی 
و تزریق ژل را برای مردم انجام داده اند، طرف شکایت مردم هستند. چه 
بسیار زنان و مردانی که گول این تبلیغات فریبنده را خورده اند و نه تنها 
کلی پول داده اند، بلکه دچار بدشکلی ها و مشکالت سالمت زیادی شده اند 
که با کلی دوندگی امید دارند شاید بتوانند خسارت خود را از آن افراد و 
پزشکان بی تجربه بگیرند. مراحل پیگیری و شکایت اصوال خیلی وقت گیر 
و عذاب آور است، پس چه بهتر از ابتدای تصمیم به عمل سرپایی زیبایی، 

خوب درباره آن کلینیک یا مطب زیبایی تحقیق کنید.

شمارهنظامپزشکیرابررسیکنید
هر پزشک بعد از فارغ التحصیل شدن یک شماره نظام پزشکی دریافت 
می  کند که این شماره مثل کد ملی هر فرد، در سازمان نظام پزشکی، تمامی 
سوابق تحصیلی او را نشان می دهد. از منشی یا خود پزشک کلینیک، 
شماره نظام پزشکی کسی که قرار است برای شما هر عمل زیبایی ای انجام 
دهد را بگیرید و در سازمان نظام پزشکی درباره او و سوابقش تحقیق 
کنید تا دچار عواقب سهل انگاری در انتخاب درمانگر نشوید. اگر پزشک 
متخصص پوست  یا پزشک فوق تخصص جراح پالستیک واقعا این دو 
دوره رسمی علمی را در دانشگاه های معتبر علوم پزشکی گذرانده باشد، 

با پیگیری شماره نظام پزشکی او حقیقت مشخص می شود.

افزایش حجم و ضخامت لب ها با تزریق ژل 

نگاه  متخصص پوست
 دکتر امیرهوشنگ احسانی

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 ترجمه: 
یاسمین ثریا

بهترین ماده و برند برای تزریق ژل کدام است؟
به عنوان متقاضی تزریق ژل، وظیفه انتخاب ژل از نظر ماندگاری برعهده شماست و باید انتخاب برند 
و جنس مناسب ژل را برعهده پزشک معالج بگذارید چراکه این کار بسیار تخصصی و دشوار است و 
تنها از پس پزشک برمی آید. در حال حاضر تزریق ژل موقت از جنس هیالورونیک اسید پرطرفدارترین 
شیوه  تزریق ژل میان مراجعان و پزشکان است زیرا تزریق این ژل ها آسان تر است و عوارض بسیار 
کمی دارند. به عالوه درمان عوارض و حساسیت های ناشی از هیالورونیک اسید بسیار ساده است. اگر 
بدن شما واکنش بدی به این ماده نشان بدهد، با تزریق یک آنزیم به نام »هیالورونیداز« درون محل 

تحت درمان، می توان تمام هیالورونیک اسید تزریق شده را از بین برد.

انتخاب کلینیک زیبایی مناسب
1.اول از همه باید کلینیک مناسبی برای این کار انتخاب 
کنید. کلینیکی که مجوزهای الزم از وزارت بهداشت را داشته 
باشد و همچنین از تیم درمانی مجرب و ماهری بهره ببرد، 
بنابراین از تیم درمانی بزرگ، رعایت استانداردهای جهانی و 
قوانین وزارت بهداشت و همچنین استفاده از بهترین ژل های 

موجود در ایران، مطمئن شوید.
2. بعد از انتخاب کلینیک مناسب، باید ببینید آیا تزریق 
ژل بهترین روش جوانسازی پوست برای شماست یا نه. 
وضعیت پوست، سن، سابقه  تزریق ژل یا بوتاکس، سالمت 
عمومی، مصرف دخانیات و داروهای مختلف از جمله 
مواردی هستند که می توانند شما را به شخص مناسب یا 
نامناسب برای تزریق ژل تبدیل کنند. توضیحات کامل 
شامل انواع فیلرها و روش های مناسب جوانسازی برای 
پوست شما در جلسه  حضوری توسط پزشک متخصص 

به طور کامل توضیح داده خواهد شد.


