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نگاه متخصص تغذیه

نگاه متخصص پوست  

 نگاه طب سنتی

از نظر تغذیه ای در افراد الغر، افزایش 
وزن می تواند باعث چاقي صورت شود. 
ناحیه  در  فقط  افزایش وزن  این  البته 
صورت اتفاق نمی افتد و در دیگر نواحی 

بدن هم مشاهده می شود. 
مصرف میوه هاي آبدار و میوه هایي با 
رنگ تیره هم باعث طراوت و شادابي 

پوست صورت می  شود. 
پروتئین  سهم  افزایش  این  بر  عالوه 
در رژیم غذایی به خصوص در وعده 
صبحانه می تواند تا حدودی مانع الغر 
از این  شدن گونه ها و صورت شود. 
رو، پیشنهاد می شود افرادی که تمایل 
به پرشدن صورتشان دارند، در وعده 
که  عدسی  یا  آبپز  تخم مرغ  صبحانه 
گزینه های بسیار خوبی هستند، بخورند. 
توجه داشته باشید هیچ روشي به تنهایی 

باعث چاقي صورت نمی شود. 
برای  راهی  هر  دنبال  به  که  افرادی 
پرشدن صورتشان هستند، به هیچ وجه 
که  پودرهایي  و  داروها  فریب  نباید 
حتي  و  عطاري ها  در  عناوین  این  با 
مي شود  تبلیغ  بدنسازي  باشگاه هاي 
اغلب  ترکیب  در  زیرا  بخورند  را 
چاق کننده  پودرهای  یا  فراورده ها 
وجود  »کورتون«  و  »سیپروهپتادین« 
آنتی هیستامینی  سیپروهپتادین  دارد. 
و  دارد  اشتهاآور  خاصیت  که  است 
اغلب در درمان بی اشتهایی از آن کمک 

گرفته می شود. 
باعث  کاذب  صورت  به  نیز  کورتون 
افزایش وزن و گرد شدن و چاقی صورت 
می شود که این عالئم ناشی از احتباس 

آب در بدن فرد است. 
مواد می تواند  این  مصرف خودسرانه 
مانند  خطرناکی  بسیار  عوارض  با 
استخوان،  پوکی  گوارشی،  مشکالت 
به  ابتال  ایمنی،  سیستمی  تضعیف 
و...  عفونی  و  ویروسی  بیماری های 
عوارض  این  متاسفانه  باشد.  همراه 
در بلندمدت غیرقابل برگشت هستند.

یا  محصوالت  این  اینکه  دیگر  نکته 
گیاهی  اصطالح  به  حتي  داروهای 
هستند  بهداشت  وزارت  مجوز  بدون 
و اغلب به صورت دست ساز ساخته 
و  وزن  افزایش  اینکه  ضمن  شده اند. 
پرشدن صورت ناشی از مصرف این 
حالت  به  آن،  قطع  محض  به  داروها 

اول بازمی گردد. 
یادتان باشد هیچ نوع مکمل اشتهاآوری 
نباید خودسرانه و بدون تجویز پزشک 

یا متخصص تغذیه مصرف شود. 
مصرف برخی از این مکمل ها با تجویز 
فرد  وضعیت  به  توجه  با  و  پزشک 
باشد  اشتهاآور  حدودی  تا  می تواند 
اضافه شدن وزن، صورت  پی  در  و 
برسد  نظر  به  پرتر  و  گردتر  هم  فرد 
اشاره شد، تجویز  اما همان طور که 
نظر و صالحدید  با  باید  مکمل فقط 
مصرف  زیرا  شود  انجام  پزشک 
خودسرانه برخی از مکمل های غذایی 
بدن  در  مختلفی  عوارض  می تواند 

کند. ایجاد 

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. کافی است از 
طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

: آقایدکتر!چهعاملیباعثالغریصورتمیشود؟
الغری صورت تا حدود زیادی به ژنتیک فرد بستگی دارد. عده ای از افراد به 
صورت ذاتی چهره و صورت الغری دارند. گاهی الغری می تواند در اثر متابولیسم 
باالی بدن که ممکن است در بیماری های هورمونی دیده شود، اتفاق بیفتد. به 
عنوان مثال در بیماری پرکاری تیروئید یا بیماری هایی که به غده فوق کلیه مرتبط 
است، افزایش ترشح هورمون ها ممکن است سوخت وساز بدن را باال ببرد. 
افرادی هم که دچار اضافه وزن هستند و از رژیم های سخت برای کم کردن 
وزن استفاده می کنند، به دنبال نوسان وزن؛ یعنی کاهش و افزایش وزن های 
مکرر اغلب از الغری صورت شکایت دارند. البته در برخی موارد ابتال به بعضی 
بیماری های مزمن و بیماری هایی که به تدریج باعث تحلیل بافت عضالنی و 
چربی بدن به خصوص در ناحیه صورت می شوند هم الغری چهره اتفاق می افتد.

: اشارهایبهاینبیماریهامیکنید؟
در برخی از بیماری های عفونی مزمن مثل ایدز، الغری بیش از حد صورت 
و آب شدن چربی های آن یکی از وجوه مشخصه بیماران است. در چهره این 
بیماران، برجستگی های استخوانی صورت کامال مشهود است و به همین دلیل 
تا حدود زیادی چهره فرد به دلیل الغری برایش ناخوشایند است. از دیگر 
بیماری های عفونی موثر در الغری صورت، می توان به بیماری سل اشاره کرد. 
در بیماری های گوارشی هم که جذب غذا در دستگاه گوارش به خوبی انجام 
نمی شود الغری صورت رخ می دهد. به طور کلی، هر بیماری ای که مدت ابتال 
به آن طوالنی باشد، ممکن است به الغری صورت منجر شود. یکی دیگر از 
عواملی که باعث الغری صورت می شود، اعتیاد به مواد مخدر است. افراد 
معتاد با گذشت زمان بعد از سوءتغذیه ای که پیدا می کنند دچار الغری مفرط، 
به خصوص در ناحیه صورت می شوند که یکی از نشانه هایی است که دیگران 
را متوجه اعتیاد آنها می کند. مجموع این بیماری ها و همچنین دیگر علل موثر 
در الغری صورت، معموال شخص را معذب می کند و به همین دلیل است که 

دنبال راه حلی برای چاقی و پر کردن صورت می گردد.
: بهطورطبیعی،الغرشدنصورتازچهزمانیشروعمیشود؟
آیااستفادهازپودرهایچاقکنندهصورتکهحاویکورتونهستندبرای

رفعالغریمفیداست؟
افزایش سن و به دنبال آن کاهش کالژن، از مهم ترین عوامل کم شدن حجم 
صورت و الغری آن است. مصرف قرص های کورتون و برخی داروها باعث 
می شود اشتهای فرد افزایش پیدا کند و به افزون خواری روبیاورد. عالوه بر این 

مصرف داروهای کورتونی در عین حال که می تواند منجر به افزایش وزن شود، 
عوارضی برای فرد خواهد داشت. مهم ترین عارضه ای که در مورد مصرف 
کورتون وجود دارد، تحلیل عضالت و پوکی استخوان است. عارضه دیگر، 
احتمال آسیب به غده فوق کلیه است، به طوری که غده فوق کلیه دیگر قادر 
نخواهد بود هورمون های خودش را که شبه کورتون است، تولید کند. به عالوه 
در چنین مواردی صرف نظر از عوارض و عواقبی که مصرف داروها و پودرهای 
حاوی کورتون به دنبال دارند، فرد در معرض خطر شوک ناشی از قطع ناگهانی 
دارو نیز قرار می گیرد. در نتیجه وقتی هم که به پزشک مراجعه می کند، از آنجا 
که محتویات این پودرها برای پزشک نامعلوم است، امکان تشخیص درست 

برای درمان مناسب و رفع مشکل وجود ندارد.
: بهتریناقدامدرمانیموثربرایحجمدادنبهصورتچیست؟

تزریق ژل، چربی و همچنین کاشت پروتز از راهکارهای درمانی موثر برای 
رفع الغری صورت است که با توجه به میزان الغری صورت درمان مناسب 
پیشنهاد می شود. در مواردی که الغری صورت در حد متوسط باشد، با تزریق 
ژل یا چربی می توان تا حدودی این مشکل را جبران کرد اما در الغری های 
مفرط معموال آنچه که دلخواه شخص است به دنبال درمان حاصل نمی شود. 

به طور کلی بهترین روش برای بهبود الغری صورت، تزریق چربی است اما یکی 
از مشکالتی که برای چاق کردن صورت بیماران مبتال به الغری مفرط، با این 
روش وجود دارد، این است که در بدن به اندازه کافی چربی برای تزریق وجود 
ندارد بنابراین باید برای پرکردن صورت از فیلر یا پروتزهایی که با توجه به شرایط 
بیمار ممکن است الزم باشد، استفاده شود تا صورت پرتر و چاق تر به نظر برسد.
: آیاانتخابروشدرمانیباتوجهبهجنسیتدرزنانومردان

متفاوتاست؟
در مورد تزریق ژل یا چربی جنسیت نقشی ندارد، فقط در آقایان اغلب حجم 

بیشتری برای تزریق ژل الزم می شود.
: درستاستکهژلهاممکناستدرصورتحرکتکنند؟

در حال حاضر ژل های جدید به دلیل سازگاری بهتری که با بدن دارند و 
همچنین موقت بودن ماندگاری شان، امکان جابجا شدن ندارند. ضمن اینکه 
قبل از اینکه فرصت حرکت پیدا کنند، تحلیل می روند و نیاز است که مجدد 

ژل به ناحیه موردنظر تزریق شود.
: برایرفعالغریصورتوحجمدهیبهآن،ماندگاریچربیبهتر
استیاژل؟آیابایدهرچندوقتیکباردوبارهاینتزریقهاتکرارشود؟

واقعیت این است که میزان ماندگاری این مواد از فردی به فرد دیگر، نسبت مواد 
و همچنین نواحی تزریق شده متفاوت است. معموال برای تزریق ژل ماندگاری 
1/5-1 سال )12 تا 18 ماه( قابل پیش بینی است. اگرچه دوران ماندگاری تزریق 
چربی کوتاه تر از ژل است، مقداری از چربی در فریزر نگهداری می شود تا هر 

زمان که نیاز به تزریق مجدد باشد، از آن استفاده شود.
: دورهنقاهتکدامیکازاینروشهابیشتراست؟

پروتز است.  به کاشت  این 3روش درمانی، سنگین ترین کار مربوط  بین   
پروتز در جنس های مختلفی وجود دارد. متخصصان جراح پالستیک و فک 
از روش های مختلفی برای کارگذاشتن پروتز استفاده می کنند. تزریق چربی 
نسبت به کاشت پروتز آسان تر و کم عارضه تر است و نیاز به دوره نقاهت 
کوتاهی دارد اما در مقایسه با تزریق ژل سخت تر است و ممکن است به 
خاطر چربی ای که از شکم، ران پا یا پهلوها کشیده شده، نیاز به استراحت 
باشد، در حالی که در مقایسه با دو روش قبلی، تزریق ژل به دوران نقاهت 
نیاز ندارد. همچنین در محل تزریق معموال کبودی هایی به وجود می آید که 
این کبودی های موقت و گذرا باعث می شود شخص چند روزی مجبور به 
پوشاندن آنها باشد تا خودبه خود رفع شوند. طوالنی ترین دوران نقاهت مربوط 

به کاشت پروتز و بعد چربی است.
: اگرتزریقهاتوسطفردغیرمتخصصانجامشود،عارضهایبیماران

راتهدیدمیکند؟
قطعا عوارض و ضرر آن بیشتر از منفعتش خواهد بود. تزریق ژل و چربی بر 
اساس اصول و اندازه های خاصی است که اگر استانداردهای آن رعایت نشود، 
ممکن است خطراتی به دنبال داشته باشد، مثال در برداشت چربی و تزریق آن 
امکان آمبولی چربی وجود دارد. اگرچه ممکن است در مواردی اتفاق خاصی 
نیفتد، چنانچه آمبولی چربی به قسمت های حیاتی مثل ریه، قلب یا حتی مغز برسد 
می تواند خطر مرگ را در پی داشته باشد. تزریق ژل نیز اگر به درستی انجام نشود 
و وارد عروق خونی شود یا روی رگ فشار بیاورد، ممکن است قسمتی از پوست 
که تزریق در آن ناحیه انجام گرفته، دچار کم خونی شود. در نتیجه عدم خونرسانی 
کافی در این ناحیه شاهد نکروز و در اصطالح عامیانه »قانقاریا« یا سیاه  شدن 
پوست خواهیم بود. عوارضی هم که در اثر تزریق نابجای چربی و ژل مشاهده 
می شود شامل آسیب های ظاهری و شدید به چهره شخص در ناحیه لب، بینی و 
نواحی فک و پیشانی است بنابراین توصیه اکید می شود برای انجام چنین کارهایی 

حتما به متخصص مربوط مراجعه شود.   

از منظر طب سنتی، یک صورت معتدل چهره ای است که گونه ها 
نباشد. علت الغری، خشکی مزاج  فرورفته و صورت خیلی الغر 
در بدن است. از این رو، کسانی که مزاج گرم و خشک )صفراوی( 
و سرد و خشک )سودایی( دارند، الغر هستند بنابراین برای درمان 

الغری باید رطوبت و گرمی به تن بازگردانده شود. 
اگر بخواهیم خشکی یا الغری بدن درمان شود باید با توجه به مزاج 
فرد، بدن از حالت خشکی به رطوبت؛ یعنی »گرم و تر« یا »سرد و 
تر« تغییر داده شود اما اغلب افراد برای رهایی از الغری و پرشدن 
صورت با اطمینان خاطر داروهای حاوی کورتون که در داروخانه 
موجود است یا پودرهای چاق کننده به اصطالح طبیعی و گیاهی که 
در عطاری ها به فروش می رسند را بیشتر مصرف می کنند. متاسفانه 
برخی افراد فرصت طلب و متقلب در عطاری ها به ترکیبات گیاهی 

خود کورتون اضافه می کنند. 
مصرف هر دو نوع این داروها به دلیل اینکه با افزایش وزن همراه 
است باعث بهبود الغری و حجم دادن به بافت صورت می شود، 
در حالی که این نوع درمان بدون در نظر گرفتن مزاج فرد انجام 
می شود و بعد از مدتی فرد دچار پوکی استخوان و دیابت خواهد شد 
بنابراین اکیدا توصیه می شود دارویی را که نمی شناسید استفاده نکنید. 
اگر کسی می خواهد به کمک طب سنتی مشکل الغری صورتش را 

برطرف کند، ابتدا باید مزاجش را به درستی تشخیص دهد و سپس 
از داروهای گیاهی مناسب با مزاج که گرم و تر است یا سرد و تر، 

استفاده کند تا دچار بیماری نشود. 
به هیچ عنوان نباید از فراورده های گیاهی، دمنوش یا ترکیبات الغری 
و چاقی که به صورت غیرقانونی در عطاری ها به فروش می رسد و 
اطالعات دقیقی درباره ترکیبات آن موجود نیست، استفاده شود. اغلب 
در عطاری ها درباره داروهای گیاهی با عنوان ترکیبات الغری یا چاقی 
تبلیغاتی می شود که اطالعات کافی از محتویات آن به مصرف کننده 
داده نمی شود. از این رو، بهتر است از داروهای منفرد مثل کاسنی، 

عسل یا شیره انگور بر اساس مزاج و در حد تعادل استفاده شود. 
کسانی که مزاج سرد و خشک دارند باید برای درمان الغری، طبعشان 
را به سمت گرم و تری سوق دهند. این افراد باید غذاهاي با رطوبت 
باال مانند زیتون، روغن هسته انگور، روغن حیواني، تخم مرغ عسلي، 
شیر، ماست شیرین، کره و خامه محلي، عسل، ارده، شیره انگور، 
مربای هویج و بالنگ، نان سنگک و بربري، گوشت گوسفند و شتر، 
گوشت خروس خانگی، مرغابی، اردک، بلدرچین، میگو، سیب شیرین، 
مرکبات شیرین، گیالس، موز، خیار، باقال، سنجد، اسفناج، چغندر، 
لوبیا قرمز، نخود، کدوحلوایي، قارچ، کدو، هلو، کنجد، کاهو، هندوانه 

و ریحان را بیشتر مصرف کنند.

گرم  همین طور  و  و خشک  طبع سرد  داراي  افراد  این  بر  عالوه 
فلفل،  مانند سیر،  با مزاج خشک  باید مصرف غذاهایی  و خشک 
دارچین، زنجبیل، چای سیاه، ماست ترش، پنیر، کشک، قره قروت، 
عدس، سیب زمیني، ریواس، مرکبات ترش، کیوی، توت فرنگی، آلبالو، 
انار ترش، زرشک، سماق، سرکه، آبغوره، آبلیمو، ماهي، سنگدان، 
سوسیس، کالباس، گوشت بز و گاو، غذاهاي دارای مواد افزودني 

و نوشابه ها را کاهش دهند.
تری  و  به سمت سردی  را  طبعشان  باید  نیز  و خشک  گرم  افراد 

داروهای  از  باید  بر غذا  افراد عالوه  این  بدهند.  سوق 
نیز استفاده کنند. عرق  گیاهی سرد و تر 

کاسنی چنین طبیعتی دارد و جزو گیاهان 
عرق  مصرف  است.  اشتهاآور  دارویی 
کاسنی باعث افزایش وزن بدن مي شود 
به  پرتر  نیز  صورت  آن  دنبال  به  که 

نظر می رسد. 
حجامت نیز در رفع الغری موثر است 

که باید با فاصله یک ماهه و حداقل 3 بار 
انجام شود. به این ترتیب با انجام حجامت، 

مزاج مقداری رطوبت پیدا می کند که منجر به افزایش 

وزن و پرشدن و چاقی صورت می شود.
دوش گرفتن یک روز در میان با آب 

ولرم هم باعث تری بدن می شود. البته 
برای اینکه با باالرفتن وزن، شکل و 
چاقی  و  نریزد  هم  به  بدن  ظاهر 
پیاده روی  از  نباید  باشد،  متناسب 

غافل شد. 

درمیزگرداینهفته»سالمت«بهمشکلآقاییپرداختهایمکهازالغریصورت
شکایتداشتهوبرایماننوشته:»صورتالغریدارم.لطفادربارهعللموثر

درالغریصورتتوضیحدهید.آیاراهحلیبرایدرمانوجوددارد.«
 مهین نادری 
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