
»میزگرد زیبایی« درباره ریزش ابروی خانم معادی به دنبال تاتو
با حضور دکتر حسین طباطبایی و دکتر محمدرضا قاسمی متخصصان پوست و

دکتر سیدمهدی موسوی زاده جراح پالستیک و زیبایی

ابرو، تاتو، التهاب
»24 ساله هستم و از همان دوران کودکی از 
اینکه ابروهای کم پشتی داشتم خیلی در عذاب 
بودم. ظاهر صورتم از دور تقریبا مثل این است 
که اصال ابرو ندارم. همیشه مجبور بودم با مداد 
ابروهایم را پر کنم. این کار را باید مدام تکرار می کردم، تا 
اینکه به پیشنهاد آرایشگرم ابروهایم را تاتو کردم. تقریبا رضایت 
کافی به دست آوردم ولی هر بار بعد از تاتو چند روزی دچار 
التهاب و خارش و قرمزی بودم که آرایشگرم، می گفت طبیعی 
است. این کار را 3 بار انجام دادم ولی بار سوم همان مقدار 
کم  موهای ابرو را هم از دست دادم و دچار تورم و بدشکلی 
در ابرو هم شده ام. با اینکه چند ماه از تاتوی سوم من می گذرد 
ظاهر پوست ابروها به حالت طبیعی برنگشته و همان مقدار اندک 
ابرو را هم از دست داده ام.« در »میزگرد زیبایی« این هفته با 
کمک متخصصان »سالمت« به مشکل خانم معادی و کسانی 

که از مشکلی مشابه رنج می برند، پرداخته ایم.

 پرنیان 
پناهی

میزگرد زیبایی 31شماره پانصد وپنجاه  شنبه چهارده آذر نودوچهار

کاشت ابرو هم 
بی عارضه نیست

درمان پیشنهادی: لیزر و کاشت ابرو 

تاتو
درمان کم پشتی 
ابرو نیست

 دکتر حسین طباطبایی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 دکتر سیدمهدی موسوی زاده
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

 دکتر محمدرضا قاسمی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص پوست

نگاه فوق تخصص جراحی پالستیک و زیبایی

نگاه متخصص پوست

به این بیمار و همه افرادی که تاتو را در 
آرایشگاه و به دست افراد غیرمتخصص 
انجام می دهند، توصیه می کنم برای انجام 
روی  که  ابرو  تاتوی  به خصوص  تاتو 
به  است  دید  معرض  در  و  صورت 
مو که عمل  مراکز تخصصی پوست و 
معنای  به  )پیگمنت  میکروپیگمنتیشن 
رنگدانه است و در تاتو از رنگدانه برای 
تغییر رنگ پوست استفاده می کنند( انجام 

کنند. می دهند، مراجعه 
دارد  وجود  مرکزی  چنین  تهران  در 
کار  این  پوست  متخصص  پزشک  و 
علم  در  گرچه  می گیرد.  برعهده  را 
است خطا صورت  ممکن  هم  پزشکی 
گیرد ولی افرادی که در مراکز غیربهداشتی 
و غیرپزشکی عمل تاتو را انجام می دهند 
گاهی عوارض غیرقابل برگشتی را متقبل 

می شوند.
کردن  پرپشت  برای  زیادی  راه های 
تنها راه دائمی  ابرو وجود دارد ولی 
و راهی که ابروها به نظر طبیعی تر باشند 
برای افرادی که دچار ابروهای کم پشت 
ذاتی ژنتیکی هستند، کاشت ابرو است. 
البته کاشت ابرو هم مشکل های زیادی 
کاشت  برای  که  موهایی  چون  دارد 
سر  پشت  ناحیه  از  می شوند  استفاده 
گرفته می شوند و رشد زیادی دارند. 
ابروی طبیعی کم است و  رشد موی 
در یک اندازه خاص متوقف می شود. 
بنابراین این افراد بعد از کاشت ابرو نیاز 
ابروها  دائمی  کردن  مرتب  و  کوتاه  به 
دارند. مشکل دیگر تکنیک کاشت ابرو 
و  کج  کمی  فولیکول ها  اگر  که  است 
راست کاشته شود، جهت موها نیز تغییر 
خواهد کرد و شبیه ابروی طبیعی نخواهد 
شد. البته دقت عمل و نتیجه موفق در 
پزشک  تبحر  و  مهارت  به  ابرو  کاشت 

وابسته است.

انجام تاتو یعنی ورود یک ماده شیمیایی داخل بخشی از پوست. ورود هر ماده ای داخل 
بدن به عنوان یک جسم خارجی عمل می کند و باعث واکنش بدن نسبت به آن می شود. 
اگر ماده شیمیایی تاتو به طور مزمن وارد بدن شود، می تواند گرانولوم یا توده های زیرپوستی 
ایجاد کند که ظاهر و نمای پوست را برجسته و ناهموار نشان می دهد، مانند این خانم که 
3 بار متوالی تاتو انجام داده اند. با استفاده از لیزر شاید بتوان مقداری از رنگدانه ها را خارج 
کرد ولی اگر رنگدانه ها به قسمت های عمقی پوست نفوذ کرده باشد. تنها راه خالصی 
از دست آنها برداشتن بخشی از پوست ابرو است. البته این کار نیز زیبایی صددرصدی 

و اولیه پوست را تضمین نمی کند چون جای برش جراحی روی ابرو باقی خواهد ماند. 
بهتر است این بیمار با روش های کمتر تهاجمی درمان را شروع کند. ریزش موی ابرو به 
درمان های موضعی نیاز دارد و اگر بی نتیجه بود، می توان از کاشت ابرو هم کمک گرفت. 
به همین دلیل است که ما توصیه اکید داریم که تاتو در پوست صورت انجام نشود یا اگر 
واقعا نیاز به این کار است بیماران حتما به مکان های تخصصی مراجعه کنند که دستگاه های 
مجهزی دارند و ماده شیمیایی را به طور سطحی وارد پوست می کند. هرچه نفوذ ماده 

شیمیایی به زیر پوست بیشتر باشد عوارض بیشتر و غیرقابل جبران تر خواهد بود.

تاتو یک ماده خارجی است که وارد پوست 
در ناحیه ابرو می شود تا ابروها تیره تر به نظر 
برسند. این ماده تقریبا بی خطر است و مشکل 
خاصی برای فرد ایجاد نمی کند اما گاهی 
دیده می شود بدن ماده تاتو را به عنوان یک 
جسم خارجی شناسایی می کند و نسبت به 
آن واکنش نشان می دهد. واکنش معموال به 
صورت التهابی است و التهاب باعث سستی 
ریشه یا فولیکول مو و کنده شدن آن می شود. 
این بیمار نیز سابقه التهاب پوست ناحیه ابرو 
بعد از تاتو را ذکر کرده اند ولی ظاهرا نسبت 
به آن بی توجه بوده اند. البته واکنش پوست 
همیشه به دلیل وجود ماده شیمیایی تاتو نیست 
بلکه ممکن است این کار در بعضی از مراکز 
به طور غیربهداشتی انجام شود. به هر حال 
تاتو از طریق سوزن انجام می شود و احتمال 
آلوده بودن سوزن هم وجود دارد. گاهی هم 
تکنیک انجام تاتو نادرست است و باعث 
ایجاد التهاب می شود. التهاب بافت باعث 
ایجاد فیبروز و جوشگاه می شود که این امر 
ریزش مو را تشدید می کند. به طور کلی، تاتو 
از نظر پزشکی روش مناسبی برای درمان 
کم پشتی موی ابرو نیست. همه بیمارانی 
که از کم پشتی مو شکایت می کنند، باید 
از نظر طبی بررسی شوند و معلوم شود آیا 
راهکار طبی برای کم پشتی وجود دارد یا نه. 
صرف اینکه بیماری از کودکی دچار کم پشتی 
موی سر یا ابرو باشد به معنای سرشتی بودن 
آن نیست و ممکن است فرد از بدو تولد 

مشکلی داشته که متوجه آن نیست.

آنچه سوژه هاي »ميزگرد زيبايی« درباره بيماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأييد »سالمت« نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همين صفحه بخوانيد.
شما هم می توانيد سوژه »ميزگرد زيبايی« باشيد. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در ميان بگذاريد.
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