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راهنمای میکروبلیدینگ؛ از چیستی تا مراقبت های الزم و عارضه های احتمالی

میکروبلیدینگ برای چه کسانی مناسب است؟
زیبایی  روندهای  از  یکی 
که به تازگی میان بخشی از 
مردم جهان محبوبیت زیادی 
پیدا کرده، میکروبلیدینگ است 
که باعث می شود ابروها برای مدت طوالنی تری 
در حالت دلخواه باقی بمانند. با این حال، هنوز 
هم خیلی ها اطالعات واضح و کاملی درباره 
میکروبلیدینگ ندارند و همین آگاهی ناکافی 
باعث می شود بعضی افراد دست به انتخاب های 
نادرستی بزنند. در ادامه این مطلب از جنبه های 
مختلفی با میکروبلیدینگ آشنا خواهید شد تا 
بتوانید تصمیم گیری ها و انتخاب های دقیق تر و 

بهتری داشته باشید. 

میکروبلیدینگ ابرو چیست؟ 
میکروبلیدینگ دستی، روندی است که در آن 
به جای دستگاه تاتوی معمولی از دستگاهی دارای 
یک تیغه تعویض شدنی استفاده می شود که از 
سوزن های ریز و ظریف ساخته شده است. این 
سوزن ها به طور همزمان هم رنگدانه ها را می تراشند 
و هم رنگدانه های جدیدی زیر پوست جا گذاری 
می کنند. نتیجه کار هم شکل گیری ابروهایی است 
که کامال واقعی و منظم به نظر می رسند و با شستشو 
پاک نمی شوند. با استفاده از میکروبلیدینگ می توان 
ابروهای پر و کاملی داشت و این عملکرد خصوصا 
برای کسانی که ابروهایشان را به دلیل مشکالتی 
مانند آلوپسی یا ریزش موی سکه ای از دست 
داده اند، کارآمد است. البته با کمک میکروبلیدینگ 
می توان ظاهر بی نقص تری به ابروهای طبیعی 
بخشید یا طیف های رنگی خاصی را به ابروهای 
طبیعی اضافه کرد. اکنون که داشتن ابروهای برجسته 
و پرتر در سراسر جهان به مد روز تبدیل شده، 
شکل  تغییر  برای  میکروبلیدینگ  از  خیلی ها 

ابروهای خودشان کمک می گیرند. 

آیا میکروبلیدینگ نوعی تاتو است؟ 
از جهتی بله و از جهتی نه! تاتو روندی است 
که برای همیشه باقی می ماند و اصطالح دائمی 
)permanent( است اما میکروبلیدینگ نوعی 
 )semi-permanent( تاتوکاری نیمه دائمی
محسوب می شود. ابزار دستی میکروبلیدینگ این 
امکان را فراهم می کند که رگه های مویی شکل 
نازک تر و دقیق تری در پوست جا بگیرند که در 
مقایسه با تاتوکاری اصلی آنقدرها نیز عمیق نیستند. 
ضمنا رنگدانه های به کاررفته در میکروبلیدینگ با 
رنگدانه های تاتوکاری از دو نظر تفاوت دارند؛ 
1( این رنگدانه ها صرفا نیمه دائمی هستند و این 
یعنی بدن از طریق فرایندهای متابولیزه  کردن نهایتا 
آنها را محو می کند. 2( ذرات رنگی به کاررفته در 
جوهر میکروبلیدینگ نسبت به جوهر تاتوکاری 
اصلی واقعا غلظت کمتری دارند. البته نکاتی که 
درباره ماندگاری میکروبلیدینگ ذکر شد، فقط 
در صورتی با اطمینان صحت دارد که برای انجام 

این کار به پزشکان متخصصی مراجعه کنید که 
کار میکروبلیدینگ هم انجام می دهند. 

میکروبلیدینگ چگونه انجام می شود؟ 
پزشکان متخصص می توانند پس از بررسی های 
مناسب و پس از مشورت با شما، رنگدانه های 
متناسب با ابروهای طبیعی را پیدا کنند. پیش از انجام 
میکروبلیدینگ، صورت شما کامال پاک سازی 
می شود و سپس پزشک از ابزار اندازه گیری خاصی 
برای محاسبه کردن شکل، اندازه و تقارن ابروها 
استفاده می کند. پس از این مرحله نیز ناحیه مورد 
نظر پاک سازی می شود و از کرم بی حس کننده در 
محل اصلی استفاده خواهد شد. در ادامه رنگدانه 
اصلی که قبال تست شده، با استفاده از دستگاه 
استریل شده میکروبلیدینگ در محل مورد نظر 
جاگذاری می شود تا رگه های بسیار ریزی شبیه 
موهای ابرو به وجود بیاورد. پس از پایان این 
مرحله هم محل مورد نظر پاک سازی می شود و 
چند دقیقه از ماسک رنگدانه برای تثبیت وضعیت 

بافت ابروها استفاده خواهد شد. 

میکروبلیدینگ چقدر ماندگاری دارد؟ 
میکروبلیدینگ معموال بین 1 تا 3 سال باقی می ماند 
اما این مدت  بیش از همه به نوع پوست هر فرد 
بستگی دارد. مثال هرچه پوست شما چرب تر باشد، 
میکروبلیدینگ ابروها نیز سریع تر محو خواهد 
شد. به همین دلیل این مدت  به طور میانگین به 
12 تا 18 ماه کاهش می یابد. البته پس از گذشت 
4 هفته از انجام میکروبلیدینگ، وضعیت ابروها 

باید بررسی شود تا ترمیم ها و ریزه کاری های 
مناسب در صورت لزوم انجام بگیرند. پس از 
این بررسی اولیه نیز معموال تا 12 ماه نیازی به 
بررسی دوباره نیست و پس از گذشت 12 ماه 

می توان ترمیم های جزئی یا کلی را انجام داد. 
ماندگاری  درباره  که  دیگری  مهم  نکته 
نور  اثرگذاری  دارد،  اهمیت  میکروبلیدینگ 
خورشید در محو شدن سریع تر میکروبلیدینگ 
ابروهاست. صورت همه ما )حتی در فصل زمستان 
و شرایط آب وهوایی سرد( خواه ناخواه با نور 
خورشید تماس دارد و این تماس به تخریب 
سریع تر جوهر میکروبلیدینگ منتهی می شود. حتی 
گاهی اوقات این تماس به تغییر رنگ رنگدانه های 
میکروبلیدینگ به سمت رنگ هایی مانند نارنجی، 

آبی و حتی صورتی منجر می شود. 
افراد بسیاری باور دارند پس از میکروبلیدینگ 
ابروها بسیار کمتر به آرایش ابروها نیاز خواهند 
داشت اما واقعیت این است که حتی پس از 
میکروبلیدینگ هم مجبور به استفاده از ابزارهای 
آرایشی برای ابروها خواهید شد. حتی بعضی 
آرایشی  ابزارهای  از  استفاده  به  مجبور  افراد 
تغییر  بتوانند  تا  مشخص و خاصی می شوند 

رنگ میکروبلیدینگ ابروها را کنترل کنند. 

آیا میکروبلیدینگ برای همه 
مناسب است؟ 

نباید  اصال  شیرده  مادران  و  باردار  خانم های 
میکروبلیدینگ انجام دهند. افرادی که درحال 
سپری کردن مراحل شیمی درمانی هستند نیز تا 

پیش از پایان درمان نباید برای میکروبلیدینگ 
اقدامی انجام دهند چراکه خطر ابتال به عفونت های 
مختلف را با این کار باال می برند. افرادی که درحال 
گذراندن درمان های مختلف هستند یا از داروهای 
رقیق کننده خون استفاده می کنند هم پیش از هر 
گونه اقدامی برای میکروبلیدینگ باید با پزشک 

خودشان مشورت کنند. 

مراقبت های پس از میکروبلیدینگ 
شامل چه مواردی هستند؟ 

پزشکان پس از پایان میکروبلیدینگ نوعی پماد 
پوستی برای شما تجویز می کنند که باید طبق دستور 
پزشک استفاده شود. ناحیه میکروبلیدینگ شده هم 
باید خشک نگه داشته شود و حداقل به مدت 
7 روز از پاک کننده ها و کرم ها نیز استفاده نشود. 
ابروهای میکروبلیدینگ شده معموال 3 مرحله 
را پشت سر می گذارند؛ بهبود، پوسته ریزی و 
محو شدن. احساس خارش در مرحله بهبود که 
پس از پایان میکروبلیدینگ شروع می شود هم 
طبیعی است. البته در مراحل بهبود و پوسته ریزی 
به هیچ وجه نباید ابروها را بمالید یا بخراشید چراکه 
این کارها باعث ازدست رفتن رنگدانه ها می شود. 
بین 3 تا 4 هفته هم باید از تماس مستقیم با 
نور خورشید دور بمانید و برای انجام هیچ نوع 
از روندها یا درمان های مخصوص صورت به 

پزشک مراجعه نکنید. 
عرق کردن به دلیل فعالیت های ورزشی هم تا 
حداقل یک هفته پس از میکروبلیدینگ باعث 
اختالل در رنگدانه می شود. پس اگر باید فعالیت 

ورزشی شدید داشته باشید، حتما ابروها را با کمک 
پماد تجویزشده پوشش دهید تا هم از رنگدانه ها 
محافظت کنید و هم روزنه های برش خورده ابروها 
را تمیز و عاری از باکتری نگه دارید. ضمنا در 
اولین 24 ساعت پس از پایان میکروبلیدینگ باید 
از پمادهای آنتی باکتریال کمک بگیرید. استفاده 
از محصوالت اسیدی یا حاوی رتینوئیدها نیز 
در مرحله بهبود می تواند به تخریب رنگدانه های 

درج شده در پوست منتهی شود. 
یکی از تصورات نادرست درباره میکروبلیدینگ 
این است که این کار به متوقف کردن رشد ابروهای 
طبیعی منتهی می شود اما واقعیت این است که 
اگر میکروبلیدینگ به درستی انجام شود، رشد 
ابروهای طبیعی دچار مشکل نخواهد شد، بلکه 
حتی در مواردی این رشد باید به طور موقت بیشتر 
هم بشود. پس اگر رشد ابروهای طبیعی شما 
پس از میکروبلیدینگ دچار اختالل شد، احتماال 
این کار به درستی برای شما انجام نشده است 
و باید برای بررسی های دقیق تر به متخصصان 

پوست  مراجعه کنید.

درباره عارضه های احتمالی 
میکروبلیدینگ چه می دانید؟ 

میکروبلیدینگ فقط باید توسط پزشکان متخصص 
یا تکنیسین های دارای مجوز این کار انجام شود. 
اگر پس از میکروبلیدینگ برای مدت طوالنی دچار 
تورم، قرمزی، تراوشات پوستی یا پوسته ریزی 
در ناحیه ابروها شدید، یعنی وضعیت شما عادی 
نیست و باید هرچه سریع تر نزد پزشکان متخصص 
پوست  بروید. عالوه بر این، مراجعه به پزشکان 
متخصص یا تکنیسین های دارای مجوز به این 
دلیل ضروری است که بتوانید وضعیت قبل و 
بعد از میکروبلیدینگ را با دقت بررسی کنید و 
پس از مشاهده نتیجه نهایی از وضعیت جدید 

رضایت داشته باشید.
اگرچه میکروبلیدینگ جزو روندهای رایج قرار 

می گیرد، دکتر هدلی کینگ )متخصص پوست  
در شهر نیویورک( می گوید که همیشه درصدی 
از خطرات و احتمال عارضه های طوالنی مدت 
یا حتی واکنش های آلرژیک وجود دارد چراکه 
میکروبلیدینگ فرایندی است که با نفوذ درون 
الیه های پوست انجام می گیرد. از سوی دیگر، 
سازمان غذا و داروی آمریکا )FDA( هنوز نظارتی 
بر ترکیبات رنگی استفاده شده در رنگدانه های 
میکروبلیدینگ ندارد. پس واکنش های آلرژیک 
انتظار  از  دور  اصال  احتمالی  آلودگی های  و 
نیستند. این متخصص می گوید: »درست است 
نیمه دائمی منتهی  نتایج  به  که میکروبلیدینگ 
می شود، باید مطمئن باشیم این روند به درستی 
انجام می گیرد. دلیلش هم این است که در صورت 
اشتباه در روند میکروبلیدینگ، ترمیم کردن اشتباه 
به این راحتی ها ممکن نیست و نمی توان یک شبه 

این اشتباه را رفع کرد.«
در  پوست   )متخصص  کمپل  کارن  دکتر 
سن فرانسیسکو( درباره عارضه های احتمالی 
میکروبلیدینگ می گوید: »من از منظر تخصص 
زیبایی اصال میکروبلیدینگ را توصیه نمی کنم 
چراکه ابروها پس از میکروبلیدینگ به نگهداری 
مطلوب نیاز دارند. به عالوه، من با این نکته دکتر 
کینگ هم موافق هستم که تغییر سریع ابروها پس 
از میکروبلیدینگ به این سادگی ها امکان پذیر 
نیست؛ یعنی حذف فوری میکروبلیدینگ ابرو 
که اصال معنایی ندارد و تازه حذف تدریجی 
آن هم نیازمند جلسات لیزردرمانی متعدد و 
گرانقیمت است. برای حذف میکروبلیدینگ 
باید از لیزرهای Picosecond استفاده کرد که 
برای حذف تاتوهای اصلی هم کاربرد دارند.« 

میکروبلیدینگ در زمانه بحران 
کووید-19 

)متخصص  مارینلی  الئورا  دکتر  به گفته 
میکروبیولوژی و میکروبیوم پوست(، درحال 
حاضر انجام دادن هر کدام از کارهای زیبایی 
با خطر باالیی همراه خواهد بود. این متخصص 
می گوید: »اشاره به این نکته بسیار مهم است 
که کووید-19 نوعی عامل بیماری زای تنفسی 
است و خطر اصلی در مورد میکروبلیدینگ یا 
تاتوکاری های مختلف هم به انتقال این عامل 
بیماری زا از طریق ریزقطرات تنفسی زمان نفس 
کشیدن یا صحبت کردن برمی گردد. می دانم که 
همه ما از قرنطینه کردن خودمان خسته شدیم و 
می خواهیم به زندگی عادی بازگردیم و دوباره 
کارهای دلخواهمان را انجام دهیم اما به عنوان 
یک متخصص درحال حاضر با انجام کارهای 
زیبایی اصال موافق نیستم. ایمنی و سالمت همه 
شما در اولویت اصلی قرار دارد و هیچ کس 
نباید سالمتش را برای داشتن ابروهای دلخواه 

قربانی کند.« 
Allureو Cosmopolitan:منابع

 ترجمه: 
یوسف 
صالحی

بسیاری از خانم ها به داشتن موهای بلند عالقه مند هستند اما همه 
آنها نمی دانند که چطور موهای بلند، سالم و مناسبی داشته باشند. 
جدای استفاده روزانه از مواد غذایی خاصی مانند آووکادو، دانه چیا 
و تخم مرغ که کیفیت خوبی به موها می دهند، نکات مهم دیگری 
هم هستند که باید برای داشتن موهای بلند با دقت رعایت شوند. در ادامه شما را با 

این نکات راهنما آشنا خواهیم کرد.

1. نوک گیری منظم موها ضرورت دارد: موهای همه انسان ها در طول ماه رشد 
می کنند و هیچ مویی بدون رشد نمی ماند اما درعین حال همه موها به نوک گیری مرتب 
و منظم نیاز دارند. پس اگر می خواهید موهای بلندی داشته باشید، هر 6 تا 8 هفته حتما 
نوک گیری را با دقت انجام دهید تا موها هم سالم بمانند و هم به رشد خودشان ادامه 
دهند. کسانی که موهای رنگ نشده و کامال طبیعی دارند، بهتر است این کار را هر 3/5 

تا 4 ماه تکرار کنند تا مانع گره خوردن موها و مشکالت دیگر شوند.
2. برای کمک به رشد موها شامپوی مناسب پیدا کنید: تقریبا همه ما برای استفاده 
از شامپو تحت تاثیر انواع تبلیغ های رسانه ای قرار می گیریم ولی باید سعی کنیم در 
انتخاب شامپو بر اساس معیارهای درست عمل کنیم و به تبلیغات رسانه ها وابسته 
نباشیم. امروزه شامپوهای مناسبی در سراسر جهان به فروش می رسند که برای رشد 
سالم تر و بهتر موها مفید هستند و به خصوص به کسانی که دچار ریزش مو شده اند، 
کمک می کنند. شما می توانید برای پیدا کردن یک شامپوی مناسب با متخصصان پوست  
مشورت کنید. شامپوی انتخابی شما هم باید پوست سر را به خوبی تغذیه کند و هم 
توانایی زدودن ترکیبات زائد روی پوست سر را داشته باشد. شاید فکر کنید که این کار 
شدنی نیست اما اگر خوب جستجو کنید، قطعا شامپوی مناسب را خواهید یافت. در 
درجه اول هم به این نکته دقت کنید که شامپوی انتخابی شما باید بدون سولفات باشد 
و ترکیباتی مانند انواع آنتی اکسیدان ها و عصاره هایی مانند عصاره نعناع برای تحریک 

پوست سر و تقویت رشد موها داشته باشد. 
3. از روسری ها و روبالشی های باکیفیت استفاده کنید: متخصصان بر این باورند 
ابریشم و ساتن از بهترین پارچه ها برای تماس با موی سر هستند بنابراین اگر به سالمت 
موهایتان اهمیت می دهید، حتما به این نکته توجه کنید. کسانی که به خوابیدن با روبالشی 
کامال نخی عادت دارند، باید هرچه زودتر این عادت خودشان را کنار بگذارند چراکه 

می تواند  به راحتی  نخی  روبالشی 
رطوبت موها را جذب کند. 

نکنید:  حمام  داغ  آب  با   .4
با  یا دوش گرفتن  حمام کردن 
آب داغ نه تنها پوست را خشک 
و ملتهب می کند، بلکه می تواند 

آسیب پذیری  و  خشکی  باعث 
موها شود. آب ولرم بهترین شرایط 

را برای شستشوی موها و پوست فراهم 
می کند و مانع از آسیب دیدگی آنها می شود. 

حتی بهتر است نرم کننده روی موها را با آب 
باشید. خنک آبکشی کنید تا محافظت از موها را بهتر کرده 

5. استفاده از وسایل حالت دهنده گرمایشی را به حداقل برسانید: خودداری از 
تماس بیش از حد وسایل حالت دهنده گرمایشی با موها واقعا ضروری است چراکه از 
شکنندگی موها جلوگیری می کند و نقش مهمی در رشد هرچه بهتر و سالم تر موها دارد. 
فراموش نکنید شکنندگی موها معموال به دلیل خشکی موها و دستکاری بیش از حد آنها 
اتفاق می افتد و این مشکل هم معموال از تماس بیش از حد موها با حرارت، مواد شیمیایی 
و ترکیبات حالت دهنده نشأت می گیرد. اگر موهای شما هم شکننده شده، بهتر است از 
نرم کننده های قوی برای تقویت و مرطوب سازی ساقه موها کمک بگیرید. حتی زمان 
استفاده از وسایل حالت دهنده گرمایشی هم بهتر است از سرم ها یا کرم های مخصوص این 
کار استفاده کنید تا آسیب های ناشی از تماس حرارت زیاد با موها را به حداقل برسانید. 
6. از ماسک مو استفاده کنید: مرطوب سازی و نرم سازی موها از مهم ترین بخش ها 
در رژیم روزانه مراقبت از موهاست که نقش ویژه ای در داشتن موهای بلند و سالم 
برعهده دارد. با توجه به اینکه شامپوها کوتیکول های مو را طی فرایند پاک سازی باز 
می کنند، شما به نرم کننده های مناسبی نیاز دارید که از ساقه موها محافظت کنند و 
مانع آسیب دیدگی آنها به علت باز شدن کوتیکول های مو شوند. جدای استفاده از 
نرم کننده ها، بهتر است ماسک موی مناسب با شرایط خودتان را پیدا و به طور منظم 

از آن استفاده کنید تا بتوانید موهای بلند و سالمی داشته باشید.
Byrdie :منبع

هنوز هیچ ارتباطی میان قرار گرفتن در معرض استرس و ظهور موهای 
سفید، خاکستری یا نقره ای تأیید نشده است اما این احتمال وجود دارد 
که قرارگرفتن در معرض عوامل استرس زا، روند پیری مو را در افرادی 

که از لحاظ ژنتیکی مستعد این قضیه هستند، تسریع کند. 
استرس، عوارض جانبی بد و غیرقابل بازگشتی در سراسر بدن دارد. استرس خطر ابتال 
به بیماری های قلبی و نیز چاقی را افزایش می دهد، سیستم ایمنی بدن را ضعیف می کند، 
باعث بروز آکنه می شود و به گفته مادربزرگ ها، رنگ مو را نیز تغییر می دهد، طوری که 
تحت تأثیر آن، موها خاکستری یا سفید می شوند اما آیا برای این قضیه توجیه و اثبات 

علمی نیز وجود دارد؟ پاسخ به این سؤال واقعا ساده نیست.
هر مو با یک فولیکول که ظاهری لوله ای شکل دارد، زیر پوست قرار گرفته است. این 
فولیکول های مو حاوی تعدادی سلول رنگدانه ای هستند که ماده ای به نام »مالنین« را 
ایجاد می کنند و این مالنین است که رنگ نهایی مو را تعیین می کند. درحقیقت رنگ موی 
قهوه ای، بلوند یا قرمز توسط مالنین شکل می گیرد. رنگ مو به مقدار مالنین موجود در هر 
تار مو بستگی دارد. با افزایش سن، سلول های رنگی موجود در فولیکول های مو شروع 
به از بین رفتن می کنند. نتیجه اینکه مالنین کاهش می یابد و در عوض موها، خاکستری، 

نقره ای یا سفید می  شوند. 
این باور که استرس سفیدی مو را همراه دارد، قاعدتا به این معناست که روند پیری را 
تسریع می کند. طبق برخی مطالعات، احتماال هورمون های استرس بر فعالیت یا طول عمر 
مالنوسیت ها؛ یعنی سلول هایی که عامل ساخت رنگدانه یا رنگ آمیزی طبیعی موهای ما 
هستند، تأثیر می گذارند اما این یک روند تدریجی است که به عوامل دیگری مانند نحوه 

مراقبت از مو، استرس مو و از همه مهم تر ژنتیک بستگی دارد.
تاکنون هیچ ارتباط واضحی بین استرس و رنگ مو اثبات نشده اما محتمل است که اگر 
فردی مستعد موهای سفید یا خاکستری باشد، استرس این قابلیت را دارد که به ظهور 
چنین موهایی دامن بزند. فارغ از اینکه شما از سنین پایین از لحاظ ژنتیکی مستعد کاهش 

مالنین باشید یا نه، درهر صورت می توانید سطح استرس خود را کنترل کنید. 
موهای شما تنها چیزی نیست که باید قدردان آن باشید؛ با کنترل استرس، یک زندگی 
روزمره آرام را به کل بدنتان تقدیم خواهید کرد. البته در حال حاضر استرس زندگی سر 
به فلک کشیده، اما فراموش نکنید که با یک کنترل حداقلی معضل استرس کمک بزرگی 

به مجموعه سیستم بدنی خود خواهید کرد. 
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 ترجمه: 
عفت 

عباسیان

 ترجمه: 
ندا احمدلو

تاثیر استرس در تغییر رنگ موها

یکی از تصورات نادرست درباره 
میکروبلیدینگ این است که این کار 

به متوقف کردن رشد ابروهای طبیعی 
منتهی می شود اما واقعیت این است 

که اگر میکروبلیدینگ به درستی 
انجام شود، رشد ابروهای طبیعی دچار 

مشکل نخواهد شد، بلکه حتی در 
مواردی این رشد باید به طور موقت 

بیشتر هم بشود. پس اگر رشد 
ابروهای طبیعی پس از میکروبلیدینگ 

دچار اختالل شد، احتماال این کار 
به درستی انجام نشده و باید برای 
بررسی های دقیق تر به متخصصان 

پوست مراجعه کنید

مهم ترین نکات برای داشتن موهای بلند و جذاب


