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اما و اگرهای جوان سازی و حجیم  کردن بخش هایی از صورت

کانتورینگ صورت چرا و چگونه؟
اگر عکس های آدم های خوش 
اندام و زیبای ۳۰_۲۰ سال 
پیش را کنار تصاویر مشاهیر 
و افراد درگیر زیبایی امروزی 
بگذاریم، می بینیم صورت قدیمی ها با جدیدها 
تفاوت های عمده ای پیدا کرده است. امروزی ها 
جهش ژنتیکی نداشته اند که استخوان فک، چانه 
یا گونه های شان باد کند یا در ۳۰ تا6۰ سالگی از 
ظاهر ۲۰ و چند ساله شان تکان نخورند. خودشان 
می گویند مراقبت پوستی، تغذیه خوب و ورزش 
آنها را  جوان نگه داشته، در حالی که کشیدن 
پوست یا تزریق فیلر و بوتولینوم است که چهره  
زیبارویان را در آن دهه ثابت نگه داشته است. فقط 
بازیگران و اینفلوئنسرها زیبایی جاودانه ندارند 
بلکه دختران دانشجو، زنان از طبقه متوسط و 
حتی آقایان مشتری پروپا قرص مطب های زیبایی 
شده اند. حال سوال این است که وقتی تزریق فیلر 
و چربی این  همه در شبکه های اجتماعی تبلیغ 
می شود، در شرایط تحریم و کرونا، انجام چنین 
عملی عاقالنه است؟ در ادامه می گوییم انواع 

فیلر چیست و در این اوضاع، فیلر بزنید یا نه؟

10 نکته حیاتی قبل از تزریق فیلر 
با توجه به توضیحاتی که گفتیم، اگر به این نتیجه 
رسیدید که تزریق فیلر داشته باشید، ابتدا این 11 

نکته را بررسی کنید.

1. فیلر، نه کالژن است، نه سم
در  فیلر  عملکرد  از  درستی  تصور  خیلی ها 
پوست ندارند. مثال تصور می کنند فیلرها سبب 
کالژن سازی می شوند یا اعصاب و ماهیچه صورت 
را فلج می کنند. در گذشته فیلرهایی در اختیار 
پزشکان بود که در فرمول آنها کالژن هم وجود 
داشت اما امروزه برای سازگاری فیلر با محیط 
طبیعی بدن، بیشتر از فیلرهای هیالورونیک اسید 
استفاده می شود. عملکرد فیلرهای هیالورونیک 
اسید مثل تزریق سم بوتولونیوم نیست. با تزریق 
سم بوتولینوم، ماهیچه های صورت فلج می شوند 
و چروک های ناشی از انقباض عضالت، دیگر 
روی صورت دیده نمی شود. در صورتی  که فیلر 
هیالورونیک اسید، با وارد شدن در بخش های 
خالی شده چروک ها، سطح پوست را یکدست 
و بدون فرورفتگی می کند. هیالورونیک اسید ماده 
اصلی بسیاری از محصوالت پوستی است که 
رطوبت را کنار خود نگه می دارد. به این ترتیب 
وقتی کرم های حاوی این اسید مالیم و طبیعی را 
می زنید، پوست شاداب، براق و مرطوب به نظر 
می رسد. البته این اثر تنها روی پوست مشاهده 
می شود و موقت است برای ایجاد حجم و پر شدن 
چروک ها و برجسته سازی قسمت های مورد نظر 
در صورت، پزشک متخصص پوست یا جراح 
پالستیک باید فیلر هیالورونیک اسید را به ناحیه 

هدف تزریق کند.

2. فیلر دائمی نیست، باید تجدید شود
در بسیاری از صفحات مجازی یا کلینیک های 
زیبایی قبل از پذیرش افراد، به آنها می گویند که 
فیلر تا ۲ سال ماندگاری دارد. با توجه به قیمت 
باالی این ژل ها، فرد با خودش حساب و کتابی 
انجام می دهد و تصور می کند تا ۲ سال دیگر 
بخش های مورد نظر صورتش دیگر به ژل نیاز 
ندارد اما دانشمندان و متخصصان متعهد پوست و 
جراحی می گویند اثر پرکنندگی ژل هیالورونیک 
اسید به طور متوسط فقط۳ تا 6 ماه است  بنابراین 
توجه داشته باشید که اگر بخواهید چهره ای شبیه 
بازیگران، اینفلوئنسرها یا تابعان مد روز جامعه 
داشته باشید باید هر چند ماه یکبار به متخصص 
مراجعه کنید و همین هزینه ها را دوباره بپردازید. 
• یعنی همه آنها که ژل می زنند پولدارند؟ اول 
اینکه تصاویری که شما در اینستاگرام یا شبکه های 
تلویزیونی می بینید، ممکن است ادیت های سنگین 
داشته باشند؛ به عالوه افرادی که در بهترین شرایط 
تحت این تزریق ها هستند، معموال اسپانسر دارند 
که هزینه  جراحی آنها را پرداخت می کند، از 
آنها چهره ای مطرح می سازد، سپس برای اهداف 
تبلیغاتی از آنها استفاده می کند. از طرفی برخی 
افراد، برای اینکه تابع مد باشند یا کورکورانه 
از ادعاهای افراد سودجو تبعیت کنند، ممکن 
است انواع نامرغوب ژل را بزنند یا تزریق را به 
افراد غیرمتخصص بسپارند. این افراد به خطرات 
ناشی از این اقدامات عجوالنه خود نمی اندیشند. 
• ما چه کنیم؟ در صورتی  که درآمد کافی برای هر 
۳تا۴ ماه یکبار مراجعه کردن به متخصص پوست 
ماهر یا جراح پالستیک متبحر را دارید، مختارید 
که برای چنین عمل های زیبایی مد روزی اقدام 
کنید اما اگر فقط می خواهید تابع مد روز باشید و 
از مخارج حیاتی یا پس انداز خود برای تزریق فیلر 
آن هم نزد اشخاص سودجو یا بی تجربه، هزینه 
کنید، بهتر است قبل از هر اقدامی، به مخارج 
آتی و تبعات این تزریق بیندیشید. تزریق فیلر 

مانند تاتو کردن یا کاشت ناخن یا مژه، عملی 
است که هر چند ماه یکبار هزینه ترمیم دارد.

• قرینگی، هزینه و برو بیا دارد منهای اینکه هر 
چند ماه یکبار برای ترمیم فیلر باید مراجعه کنید؛ 
درست مانند ترمیم ناخن دست که با ناخن کار 
بحث دارید که انگشت حلقه دست راستم، شبیه 
انگشت حلقه دست چپم نیست، اگر فرد دقیقی 
هستید، برای قرینه شدن اثر فیلر مطمئنا باید 
در مسیر مطب پزشک متخصص در رفت و آمد 
باشید. به خصوص اگر شخصی هستید که معموال 
واکنش تورم نشان می دهید. بعد از اینکه تورم 
ناشی از تزریق کم شد، ممکن است قرینگی 
دلخواه تان را نبینید و باید باز به متخصص تان 
مراجعه کنید. اگر حوصله و صبوری الزم برای 
این هزینه ها و رفت وآمدها را دارید، تزریق فیلر 
را شروع کنید. این باور غلط را دور بیندازید که 
با یک بار مراجعه و تزریق فیلر تا ۲ سال دیگر 

با متخصص تان کاری ندارید. 

3. فیلر خوب نتیجه نامحسوس دارد
اگر برند فیلر مرغوب باشد و متخصص پوست یا 
جراح پالستیک هم متبحر و هنرمند باشد؛ کسی 
نباید در نگاه اول متوجه شود که شما صورت تان 
را فیلر زده اید. مگر اینکه خودتان دوست داشته 
باشید مانند شاخ های مجازی چهره ای غیرعادی 
از خود بسازید یا به  خاطر نداشتن پول کافی 
ژل های نامرغوب بزنید. وقتی تزریق فیلر در شرایط 
درست انجام شود و مواد مرغوب باشند، دیگران 
باید فقط حس کنند چهره شما بهتر شده، مثال 
به شما بگویند: »چقدر چشم هایت بهتر شده، تا 
حاال ندیده بودم، رنگ چشم هایت عسلی است.« 
یادتان باشد عمل های زیبایی حتی تزریق فیلر، 
باید نقاط قوت زیبایی چهره شما را بهتر نشان 
دهند؛ نه اینکه از شما فرد جدیدی بسازند یا شما 

را شبیه یکی از مشاهیر کنند. 

4. تکنیک های تزریق فیلر مهم اند
بازیگران  اینفلوئنسرها،  چگونه  بپرسید  شاید 
مشهور یا برخی افراد جامعه اینقدر بعد از تزریق 

فیلر زیبا و جوان می شوند و چهره طبیعی و جذابی 
پیدا می  کنند اما خیلی افراد جامعه، مشهوران مجازی 
یا بازیگران گیشه ای، بعد از تزریق فیلر انگار نیش 
زنبور خورده اند یا باد شده اند. این فرق ها را باید 
در دانش و مهارت جراح پالستیک و متخصص 
پوست جستجو کرد. تکنیک های جدید تزریق 
فیلر مانند قبل نیست؛ مثال 15 سال پیش شاید 
فیلر را فقط در خط خنده تزریق می کردند اما 
امروزه با روش های جدید تزریق فیلر، لیفت 
هم انجام می شود بنابراین وقتی یک نفر نزد یک 
جراح پالستیک زبده تزریق فیلر را انجام می  دهد 
نتیجه نهایی با تزریق فیلر نزد یک ماما یا پزشک 

عمومی، زمین تا آسمان فرق می کند.

5. تخصص پزشک مهم است، مهم!
از شما خواهش می کنیم فریب تبلیغات اینستاگرامی 
را نخورید؛ این که یک پزشک روزی چند استوری 
از نمونه های تزریق فیلر بگذارد یا چند صدهزار 
نفر دنبال کننده داشته باشد، مالک انتخاب برای 
تزریق فیلر نیست. این روزها در آرایشگاه ها، 
مطب های تغذیه، دندان پزشکی، مامایی یا حتی 
فیزیوتراپی و پرتودرمانی هم تزریق فیلر انجام 
می شود! تزریق فیلر مانند آمپول زدن برای درمان 
سرماخوردگی نیست که در یک نقطه عضله بزنید 
و زیبا شوید. متخصص پوست یا جراح پالستیک 
صرف نظر از تکنیک های پزشکی روز باید بسیار 
هنرمند باشد که با استفاده از فیلر و علم پزشکی، 
چهره ای زیبا خلق کند؛ بنابراین برای انتخاب 

متخصصی که فیلر را برایتان تزریق می کند، زمان 
و انرژی کافی بگذارید.

6. فیلر از ایجاد چروک پیشگیری می کند
در  می توانند  فیلرها  که  دریافته اند  دانشمندان 
پیشگیری از ایجاد چروک نیز نقش داشته باشند؛ 
بنابراین چه بهتر که به جای از بین بردن چروک 
از ایجاد آن جلوگیری کنید، بنابراین اگر پزشک 
متخصص جراحی پالستیک یا پوست متبحر و 
هنرمندی را یافتید، می توانید قبل از اینکه چروکی 
روی پوست تان ایجاد شود با کمک این متخصص 

از ایجاد آن جلوگیری کنید.

7. نوع فیلر مهم است
متاسفانه با تبلیغات گسترده در اینستاگرام و اینترنت 
این تصور در ذهن مردم ایجاد شده که فیلر 
یک ماده معجزه آسا است که تا بزنی خوشگل 
می شوی، فقط باید از ۳۰۰ هزار تومان تا چند 
میلیون پول جمع کنی و پکیج زیبایی را بگیری! 
اینکه پزشک متخصص پوست یا جراح پالستیک 
بداند در کدام قسمت صورت باید کدام فیلر 
را بزند، خودش یک مبحث مجزاست. اگرچه 
فیلرهای مرغوب در اختیار پزشکان همگی از نوع 
هیالورونیک اسید هستند، ذرات اثرگذار موجود 
در این ژل ها بنا به کاربرد، تفاوت های عمده ای 
دارند. مثل این است که تصور کنید الکل فقط 
یک نوع دارد؛ پزشکان متخصص متبحر باید نقش 

ذرات موثر ژل را برای بخش های مختلف 

صورت بشناسند. مثال ذرات بزرگ تر موجود 
در ژل سبب لیفت می شوند یا در ناحیه چانه 
و فک که باید پرحجم شوند به کار می روند اما 
ژل های هیالورونیک با ذرات موثر ریز تر برای 
چروک های سطح پوست به کار می روند. توجه 
به این جزئیات تخصصی است که نتیجه کار 

متخصصان متبحر را زیباتر می کند.

8. تزریق نامطلوب اصالح پذیر است 
اگر از ژل های قدیمی، تاریخ گذشته یا نامرغوب 
برای شما استفاده شود، معموال تبعات خطرناکی 
در انتظارتان است اما در صورتی  که ژل مرغوبی 
برایتان استفاده شود اما شما از نتیجه آن راضی 
نباشید؛ مثال از حجیم شدن زیاد یا ناقرینگی آن 
خوش تان نیاید، پزشکان متخصص برای اصالح 
نتیجه یا جلب نظر شما، راه حل های اثبات  شده 
دارند. مثال حجم زیاد را می  توان با مواد تجزیه کننده 
ژل، از بین برد. ناقرینگی را هم می توان با اصالح 

حجم تزریق در طرفین، بهبود بخشید.

9. خیلی ارزان، خیلی گران مالک نیست
 برخی افراد تصور می کنند اگر پزشکی هزینه چند 
برابری را نسبت به دیگران دریافت کند البد کارش 
عالی است. از طرفی گروهی ارزان بودن دستمزد 
یک پزشک را نشانه انصاف او می دانند. در شرایط 
موجود نمی توان هزینه و قیمت یک عمل زیبایی 
را مالک انتخاب متخصص قرار داد 
زیرا نظارت دقیقی 

بر فیلر استفاده شده یا تبحر پزشک در کشور 
وجود ندارد. اگر هم نتیجه بد شد یا خطری شما 
را تهدید کرد، شکایت و دریافت غرامت، به از 

دست رفتن سالمت شما نمی ارزد.
• پس چه کار کنیم؟ خیلی خوب است که قبل 
از انتخاب پزشک متخصص پوست یا جراح 
پالستیک تعدادی از این مطب ها را با تحقیقات 
اولیه انتخاب کنید؛ سپس با گذاشتن زمان کافی 
در ساعت ها یا روزهای مختلف به محل مطب 
مراجعه کنید و از مراجعان در تردد بپرسید که 
از نتیجه عمل و تزریق راضی هستند یا اینکه 

خودتان نتیجه کار پزشک را ببینید.

10. تزریق فیلر همیشه مجاز نیست
اگرچه فیلرهای ژل هیالورونیک اسید نسبت به 
فیلرها و ژل های قدیمی بسیار بی خطرند، نباید 
تصور کنید که مانند آب زدن به صورت، کامال 
بی خطرند و هر کس می تواند چنین تزریقی داشته 

باشد. افراد زیر مجاز نیستند فیلر بزنند:
 خانم های باردار
 خانم های شیرده

 بیماران عفونت سینوسی
 افرادی که به تازگی درمان دهان یا دندان 

داشته اند.

معایب انواع ژل فیلر
هر ماده صنعتی که وارد بدن شود، هرچقدر 
هم در آزمایشگاه با شرایط بدن سازگار شده 
باشد، ممکن است به دلیل عوامل ناشناخته که 
علم هنوز به آنها ورود پیدا نکرده، اثر غیرقابل 
پیش بینی بدهد. مثال این خطرات در کسانی که 

تزریق ژل داشته اند، دیده شده است:
 واکنش های حساسیتی پوست: تورم، درد، 

قرمزی، خارش
 ایجاد برآمدگی های ریز شبیه جوش زیر 

پوستی که در مواردی دائمی می شوند.
 اثر تیندال: کبودی مایل به آبی که گاهی 

تا چند ماه پایدار است.

آیا این عوارض قابلیت بهبود دارند؟
معموال  حساسیت:  واکنش  رفتن  بین  از 
واکنش های حساسیتی پوست به تزریق ژل 
ظرف چند روز تا چند هفته از بین می روند اما 
در مواردی که سیستم ایمنی فرد خیلی حساس 
است، ممکن است تورم تا ماه ها باقی بماند. 
درست مانند تفاوتی که در تورم و کبودی بعد 
از عمل بینی میان افراد مختلف مشاهده می کنیم. 
یک نفر بدون هیچ کبودی، چند روز بعد از عمل 
به جامعه باز می گردد اما برخی افراد بعد از عمل 
کبودی زیادی دارند و تورم ناحیه بینی شان نیز 

تا چند سال پایدار است.
بهبود اثر تیندال: اگر ژل به صورت خیلی سطحی 
تزریق شود و فرد تزریق کننده در انجام تزریق 
فیلر مهارت الزم را نشان نداده باشد، ممکن 
است در نور زیاد، پوست فرد در ناحیه تزریق 
آبی به نظر برسد. اگر این مشکل خیلی بارز 
و آزاردهنده است، باید به پزشک متخصص 
پوست یا جراح پالستیک با تجربه و آگاهی 
مراجعه کنید تا با آنزیم های تجزیه کننده ژل، 

محل تزریق را از ژل عاری کند. 
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یک  به صورت  چربی،  چه  باشد  ژل  چه  فیلر  تزریق 
تزریق ساده مانند تزریق برخی ویتامین  ها، واکسن ها یا 
آنتی بیوتیک های عادی نیست که هر کسی بتواند با یک 
دوره آموزشی چند جلسه ای یا کوتاه مدت انجامش دهد. 
همچنین خود بیمار هم به تنهایی نمی تواند تعیین کند که 
برای شرایط و هدف زیبایی او چربی بهتر است یا ژل. 
تعیین ماده مورد استفاده یا روش انجام تزریق فیلر، عملی 
تخصصی است و باید توسط پزشک متخصص ترجیحا 

متخصص پوست انجام شود.
متاسفانه امروزه افرادی که اصال پزشک نیستند یا در شاخه 
تخصصی پزشکی مرتبط تحصیل نداشته اند، اقدام به تزریق 
چربی یا ژل می کنند. صرف نظر از نوع ماده تزریقی در 
پوست، پزشک نه تنها باید تکنیک های این عمل زیبایی 
را بداند بلکه دانش و احاطه الزم بر وضعیت خونرسانی، 
ساختار عروق و اعصاب ناحیه ای از صورت که تزریق 
روی آن انجام می شود، نیز بسیار مهم است و در صورت 
هرگونه اشتباه فرد انجام دهنده فاقد مهارت در انجام این 
فرایند، ممکن است خطرات جدی برای بیمار ایجاد شود. 
متاسفانه افراد غیرمتخصص به این اصول علمی در تزریق 
فیلر ناآگاه هستند و اگر اقدام آنها در این نوع تزریقات 
برای بیمار خطری اورژانسی و جدی ایجاد کند، دانش و 
توانایی الزم را جهت مداوای فوری این عوارض ندارند. 

در مواردی دیده ایم این تزریقات توسط افراد فاقد 
مهارت و صالحیت الزم، سبب عوارض جدی و 
وخیم مانند بسته شدن رگ های زیرجلدی ناحیه، 
از بین رفتن بافت پوست و حتی متاسفانه نابینایی 
بیمار شده است، بنابراین از مردم عزیزمان خواهش 

می کنم برای این عمل تخصصی تنها به اطالعاتی 
که در یک کلیپ چند دقیقه ای اینستاگرام یا مطالب 

صفحات اینترنتی به دست می آورند، اکتفا نکنند و حتما 
تزریق فیلر ژل یا چربی را به پزشک با تخصص مرتبط 

و تجربه کافی بسپارند.

کدام بهتر است: تزریق ژل یا چربی؟
هر دو روش تزریق فیلر یا چربی از نظر علمی مورد 
تایید هستند اما این پزشک است که باید نوع فیلر را 
برحسب وضعیت سالمت طبی و پوستی بیمار و خواست 
و انتطار منطقی از نتیجه تزریق تعیین کند. درباره فیلرهای 
ژل، امروزه باتوجه به شرایط تحریم موجود در کشور، 
متاسفانه برخی برندهای متفرقه ژل در بعضی مطب ها 
بیمار چندان مورد  ایمنی  از نطر  استفاده می شوند که 
اطمینان نیستند و کاربرد آنها ممکن است با عوارض 
با  نمی توان  طرفی  از  باشد.  همراه  و جدی  بد  بسیار 
ادعای سودجویان نیز در تبلیغات اینترنتی به راحتی به 
تزریق چربی رو آورد. درست است که چربی از بدن 
خود بیمار استخراج می شود اما برای این عمل، شرایط 
و امکانات ایده آلی نیاز است که بیمار دچار خطرات بعد 
از آن نشود. بنابراین هر مطب یا کلینیکی برای انجام 

تزریق چربی، مناسب نیست. مردم نباید باعجله تصمیم 
بگیرند. در شرایط اقتصادی فعلی برای استفاده از فیلر 
در حجم های باال، شاید تزریق چربی مقرون به صرفه تر 
باشد اما به این شرط است که پزشک متخصص انتخابی 
شما، تبحر کافی داشته و شرایط کلینیک نیز برای این عمل 

حداقل های استاندارد جراحی را داشته باشد. 

ماندگاری ژل بیشتر است یا چربی؟
تزریق ژل یا چربی هر دو اثر موقت دارند؛ شاید تزریق 
چربی به خاطر وجود سلول های بنیادی)استم سل ها( 
عالوه بر اثر حجم دهی برخی آثار جوانسازی ماندگار 
را در نواحی تزریق ایجاد کند اما در کل اعمال زیبایی 
تزریق فیلر؛ چه با ژل باشد چه با چربی اثری موقت و 

حداکثر ۲ ساله دارد. 

برای صورت تزریق ژل بهتراست یا چربی؟

اگر برند فیلر مرغوب و متخصص 
پوست یا جراح پالستیک هم متبحر و 
هنرمند باشد، کسی نباید در نگاه اول 
متوجه شود که شما صورت تان را فیلر 
زده اید. مگر اینکه خودتان دوست 
داشته باشید مانند شاخ های مجازی 
چهره ای غیرعادی از خود بسازید یا 
به  خاطر نداشتن پول کافی ژل های 
نامرغوب بزنید. وقتی تزریق فیلر 
در شرایط صحیح انجام شود و مواد 
مرغوب باشند، دیگران باید فقط حس 
کنند چهره شما بهتر شده است

 دکتر رضا رباطی
متخصص پوست، عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی 
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