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میزگرد پوست

شماره هشتصدوده بیست شهریور هزار و چهارصد

آنچهسوژههاي«ميزگردزیبایی»دربارهبيماريودرمانميگويند،لزوماموردتاييد«سالمت»نيست.حتمااظهارنظرمتخصصانرادربارهدرستييانادرستياظهاراتآنهادرهمينصفحهبخوانيد.شماهممیتوانیدسوژه«میزگردزیبایی»باشید.کافی
است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید.

میزگرد زیبایی درباره اقدامات زیبایی ابرو با حضور
دکترآزاده گودرزی متخصص پوست ،دکترمجتبی امیری
متخصص پوست ،دکترمحمدصادق کالنتری متخصص
پوست و دکتر بابک ساعدی فلوشیپ جراحی پالستیک صورت

«ابروها» نقش مهمی در زیبایی چهره دارند و معموال خانمها همیشه دغدغه آراستگی ابروها
مریمسادات را دارند .این مساله باعث میشود تا از سنین میانسالی تمایل به روشهای ترمیم ابرو افزایش
کاظمی
یابد .هرچند که امروزه بسیاری از خانمهای جوان کاربرد چنین روشهایی را میپسندند،
نکته مهم اینکه نمیتوان از آسیبهای احتمالی چشم پوشید که واکنشهای پوستی ،تورم
و نیاز به ترمیم مداوم از جمله پیامدهای این اقدامات زیبایی است.
با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان «سالمت» پرداختهایم« :خانمی  40ساله هستم که از یکسال پیش
ابروهایم کمپشت شدهاست .بارها از کرمهای تقویت رویش ابرو استفاده کردم اما تاثیری نداشت .بهخاطر
خالیشدن ابروها تاتو انجام دادم اما االن چندان رضایتی ندارم .آیا با لیزر ،رنگ تاتو پاک میشود؟ ممکن است
ی شما».
ابروهای کمپشت ارتباطی با نوع موها داشته باشد چون موهای خیلی پرپشتی ندارم .ممنون از راهنمای 
نگاه متخصص پوست

طیف وسیعی از بیماریها میتوانند زمینهساز ریزش «ابروها» باشند
دکتر آزاده گودرزی /دانشیار گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی ایران

 :خانم دکتر! مهمترین تغییراتی که باعث
نارضایتی از ابروها میشوند ،کدامند؟
ابروها یکی از مهمترین ارکان زیبایی شناختی در چهره
محسوب میشوند بنابراین هم جنبههای بیماری و هم
جنبههای زیبایی در ابرو اهمیت بسیاری دارند .حالت،
کشیدگی ابرو و پرپشت بودن ابرو معموال جزو شایعترین
و مهمترین علل مراجعه به متخصصان زیبایی است چراکه
افتادگی ابروها معموال با تشدید افتادگی پلک در سنین باالتر
همراه است و کمپشتی ابروها یا ریزش زیاد آن نمای طراوت
و جوانی چهره را میکاهد.
 :چه عواملی در کمپشتبودن حتی نداشتن
ابرو نقش دارد؟
زمینهوراثتخانوادگییابیماریهایژنتیکیخاصمیتواند
منجر به کمپشتشدن همیشگی یا فقدان ابروها باشد .این
مساله طبیعتا از سنین پایین بروز میکند و با توجه به
علت ،بررسیها و درمان خاص خود را میطلبد .الزم به
ذکر است که ابروهای نوزادان و شیرخواران در بسیاری
از موارد درجات متفاوتی از کمپشتی را دارد که با افزایش
سن اصالح میشود و اساسا فیزیولوژیک بوده و جای
نگرانی ندارد ولی التهاب و زبری در محل ابروها و فقدان
کامل ابرو به رغم گذشت بازه زمانی معقول خصوصا اگر
همراه مشکالت در سایر نواحی مودار و اختالالت دندانی

اصالح مداوم با موچین
منجر به کمپشتی ابروها
میشود

دکتر مجتبی امیری /استادیار دانشگاه

آراستگی ابرو و آسیبی
که نمیشناسیم!

یا ناخنی و ...باشد حتما نیازمند بررسی پزشکی است.
 :در مورد فردی که ابروهای سالم و طبیعی
داشته و ناگهان دچار کمپشتی یا ریزش ابروها شده،
چه دالیلی را باید درنظر گرفت؟
طیف وسیعی از دالیل مختلف میتواند زمینهساز کمپشتی یا
ریزش کامل ابروهایی شود که قبال وضعیت طبیعی داشتهاند.
این دالیل ممکن است ساده و گذرا یا نشانهای از بیماری
جدی و نیازمند درمان سریع باشد .بهطور کلی این دالیل
میتواند شامل مشکالت تیرویید ،کمخونی ،استرسهای
شدید جسمی یا روانی ،بیماریهای زمینهای مزمن ،مصرف
برخی داروها بهخصوص در طوالنیمدت ،ابتال به تلوژن
افلوویوم یا ریزش موی ناشی از استرس ،بیماری خودایمن
یا وابسته به ایمنی از جمله ریزش مو سکهای یا آلوپسی
آرهآتا ،بیماری لیکنپالن و ....باشد.
 :بیماریهای زمینهای ممکن است زمینهساز
تغییر در ابروها شوند؟
بیماریهای عفونی داخلی مانند جذام یا بیماریهای
زمینهای بدخیم بهخصوص با منشاء مغز استخوان که
منجر به آمیلوییدوز میشود ،ممکن است تظاهراتی در
ابروها داشتهباشند و منجر به کمپشتی و ریزش شوند.
البته این موارد بهندرت اتفاق میافتد.
 :آیا ریزش ابروها پس از دورههای
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شیمیدرمانی بهبود مییابد؟
ریزش ابروها بعد از دریافت داروهای خاص مانند
شیمیدرمانی یا حتی بعد از ابتال به کووید 19-شایع است.
خوشبختانه معموال پس از اتمام دوره درمان و گذشت مدت
مشخصی از استرس بیماری با درمان مناسب بهبود مییابد.
 :بروز عوارضی مانند خارش پس از اقدامات
زیبایی مانند تاتو نگرانکننده است؟
ایجاد برجستگی ،خارش ،تورم و کاهش ابروها در محل
تاتو غالبا گذرا و بهخاطر تحریک پوستی است اما گاهی
میتواند نشانهای از واکنش ایمنی به مواد تاتو یا حتی نشانه
ازبیماریسارکوییدوزباشد.سارکوییدوزبیماریسیستمیک
است که زمینهساز التهاب در بافتهای مختلف میشود
و امکان دارد پوست ،چشم ،بینی ،قلب و ...را درگیر کند.
 :در چه مواردی ممکن است فرد عالوه بر
ریزش موها دچار ریزش ابروها نیز شود؟
در افرادی که ریزش موی کامل یا نسبی در ابروها دارند
و همزمان مژهها و موهای سر یا موهای بدن هم درگیر
شده باید مهمترین علت را آلوپسی آرهآتا یا ریزش موی
سکهای دانست .در این موارد حتما نیاز به معاینه منظم
توسط متخصص پوست است تا درمانهای الزم بهموقع
صورت گیرد .البته عوامل نادر دیگری نیز میتواند ب ه این
شکل بروز پیدا کند.

 :مهمترین علت قرمزی و خارش در قسمت
ابروها چیست؟
شایعترین علت التهاب ،قرمزی و خارش ابروها ،اگزمای
سبوره یا سبورئیک درماتیت است .البته این عالئم ممکن
است فقط در ناحیه ابروها ظاهر شود یا همراه با پوستهریزی
در سر ،پشت گوش ،کنار بینی ناحیه ریش و صورت باشد.
با توجه به اینکه درماتیت سبورئیک بیماری پوستی مزمن
است ،توصیه میشود هرچه زودتر با متخصص پوست
مشورت شود تا درمان مناسب بر حسب شدت عالئم
صورت گیرد تا بیماری کنترل شود .همچنین در این شرایط
سایر علل ممکن یا بیماریهای احتمالی همراه را نیز باید
بررسی کرد تا روند درمان بهتر انجام شود.
:چهتوصیهایدرموردکاهشعوارضبیماریها
بر زیبایی و سالمت ابروها دارید؟
گرچه پرهیز از اقدامات زیبایی غیرضروری مهمترین
توصیه برای حفظ زیبایی ابروهاست باید توجه داشت
که بروز هرگونه ریزش ،کچلی ابروها یا التهاب در این
قسمت باید جدی گرفته شود .این تغییرات نیاز به معاینه
توسط متخصص پوست است تا تشخیص دقیق و درمان
مناسب بر حسب نوع مشکل هرچهزودتر صورت گیرد.
خوددرمانی یا مراجعه دیرهنگا م گاهی میتواند تبعات
جبرانناپذیری داشتهباشد.

ابروها تاثیر جدی در زیبایی چهره بهخصوص
در مورد خانمها دارند .گاهی ابروها تحتتاثیر
شرایط مختلفی دچار تغییر حالت ،کاهش تراکم
و ریزش میشوند .از جمله این موارد ،افزایش سن
است .باالرفتن سن بهتدریج زمینهساز کاهش تراکم
ابروها میشوند و از طرفی افتادگی نسبت به حالت
طبیعی اتفاق میافتد.
بیماریهایمختلفینظیرکمکاریتیروییدونوعیاز
بیماری لیکنپالن نیز ممکن است در ساختار ابروها
تغییر ایجاد کند .اما مهمترین و شایعترین علت
کاهش تراکم ابروها ،اصالح ابرو با موچین است
زیرا بهمرور که موها دائم کنده میشود ،فولیکول
مو از بین میرود و رشد طبیعی ندارد .مجموعه
این عوامل باعث میشود تا از زیبایی ابروهای
دوران نوجوانی و جوانی کاست ه شود و بعضی
افراد گرایش به اقدامات جوانسازی برای رفع این
مشکل در سنین میانسالی داشتهباشند.
انواع تاتو ابرو از لحاظ پزشکی مورد تایید
نیست :کارهایی برای بهبود این تغییرات رایج
شده الزاما بهمعنای بهترشدن حالت ابروها و
زیبایی بیشتر نیست .بهعنوان مثال ،تاتو ابروها در
گذشته با تزریق زیاد رنگ به پوست انجام میشد
که مسلما به سختی امکان پاککردن وجود داشت.
البته اصول روشهای جدید مانند میکروبیلدینگ،
میکروپیگمنتیشن و ...مانند تاتو است اما بهدلیل
ظرافت ابزار ،مقدار کمتری رنگ وارد الیههای
سطحیپوستمیشودکهدرنتیجهحالتطبیعیتری
دارد و راحتتر نیز برطرف میشود .تمام اقداماتی
که با استفاده از تزریق رنگدانه به پوست انجام
میشود و امروزه با اسامی مختلف مطرح است،
امکان دارد با بروز واکنشهای پوست و ریزش
موهای ابرو همراه شود .همچنین بهتدریج پس
از مدتی رنگ و جالی اولیه از بین میرود و فرد
مجبور است بارها این کار را تکرار کند .افزایش سن
و پایینافتادن ابروها نیز زیبایی این رنگهای ابرو
را کاهش میدهد حتی ممکن است عدمرضایت
از ظاهر ابروها فرد را ترغیب میکند تا به کمک
لیزر این رنگ پاک شود.
بهطورکلیاینگونهاقداماتازنظرپزشکیموردتایید
نیست زیرا عالوه بر تغییرات ظاهری ،زمینه بروز
واکنشهای سارکوئیدوز ایجاد میشود .در صورت
بروز این واکنش ،ابروها دچار تورم ،قرمزی ،التهاب،
ترشحوحتیعفونتمیشودکهگاهیبهندرتامکان
سرایت واکنش به ریهها نیز وجود دارد و مشکالت
جدی برای فرد درپی دارد .برداشتن جای تاتو و ...
بهکمک لیزر نیز بسیار مشکل است زیرا رنگهای
مورداستفادهبرایایناقداماتغالبارنگهایترکیبی
هستند و لیزر فقط میتواند رنگهای آبی و سیاه
را برطرف کند .بههمین خاطر حتی پس از لیزر
نیز همچنان اثر نازیبایی روی پوست باقی میماند.
حتی استفاده از ترکیباتی که تحتعنوان پاککننده
تاتو مرسوم شده نیز چنین تاثیری ندارد و فقط
ط گیر روی رنگ تاتو را میپوشاند.
مانند الک غل 

نگاه فلوشیپ جراحی پالستیک صورت

روشهای جوانسازی غیرجراحی نیاز به تکرار دارد
دکتر محمدصادق کالنتری

با افزایش سن تحتتاثیر عواملی مانند جاذبه زمین ،کاهش
خاصیت ارتجاعی پوست و ...حالت افتادگی ابروها کموبیش
اتفاق میافتد .بههمین دلیل افتادگی ابرو جزو شایعترین علل
مراجعه به متخصصان پوست در سنین میانسالی است .گرچه
امروزهروشهایجراحیبرایجوانسازیابروهاانجاممیشود،
روشهای غیرجراحی نیز کاربرد دارد .البته توجه به این نکته
ضروری است که نسبت به جراحی ،تاثیر نسبیتر و کمتری

دارد اما با بروز عوارض کمتر و بهبود سریعتر فرد همراه است.
تاثیر لیفت ابروها با نخ حدود  ۲سال است :از مهمترین
روشهای غیرجراحی لیفت ابرو ،استفاده از نخ است .در این
روشکهبابیحسیموضعیانجاممیشود،نخهایمخصوص
قابلجذبازقسمتهاییازپوستبهکمکسوزنهایظریف
مخصوصی وارد پوست شده و کشیدن ابرو به قسمت موردنظر
انجام می شود .این نخها تجزیهپذیرهستند و بههمین دلیل بین

چند ماه تا حدود ۲سال ماندگاری زیر پوست دارند .لیفت با نخ
عارضه چندانی ندارد و فقط ممکن است فرد درد مختصری
حین انجام کار احساس کند یا دچار کمبودی جزیی شود.
عوارضی مانند عفونت و خونریزی بهندرت اتفاق میافتد و
اگر این کار توسط متخصص پوست که تبحر کافی دارد انجام
شود معموال مشکل خاصی بهوجود نمیآید.
نمیتوان انتظار تاثیر ماندگار از روشهای غیرجراحی

داشت :در مواردی که پوست هنوز خاصیت ارتجاعی دارد
میتوان از تزریق بوتاکس برای بهبود حالت ابروها کمک
گرفت .روشهایی مانند استفاده از دستگاههایفو ،امواج RF
یا لیزر نیز گاهی کاربرد دارد .گرچه چنین روشهایی تا حد
باالیی موجب رضایت متقاضی است ،باید دانست که تاثیر
نسبی دارند و با توجه به نوع روش انتخابی و ساختار پوست
نیاز به تکرار خواهدبود.
نگاه فلوشیپ جراحی پالستیک صورت

افراد دارای زمینه ریزش مو گزینه مناسب جراحی زیبایی ابرو نیستند
دکتر بابک ساعدی /متخصص گوش و حلق و بینی و استاد تمام دانشگاه تهران

بهطور طبیعی تغییراتی که در ابروها بهوجود میآید ،ناشی از
افزایش سن است .ازهمینرو ،روشهایی که برای رفع این
حالت کاربرد دارد جزو اقدامات جوانسازی محسوب میشود
تا چشمها ،ابروها و پیشانی جوانتر و زیباتر بهنظر برسد.
معموال تغییرات ابرو از  40تا  50سالگی شروع میشود و اکثر
افراد مایل به انجام این اقدامات حدود  40تا  60سال هستند.
لیفت ابرو متناسب با نوع تغییر انجام میشود :انواع
لیفت جراحی برای جوانسازی ابروها غالبا باتوجه به قسمت
موردنظر تغییر تقسی م میشود .اگر فرد مایل باشد که گوشههای
ابرو به سمت باال کشیدهشود ،برش در قسمت گیجگاهی
است و «لیفت تِمپورال یا گیجگاهی» نام دارد .اگر باال بودن
ابرو و برطرفشدن چروکهای پیشانی مدنظر باشد« ،لیفت
کالسیک» ابرو یا پیشانی نام دارد که به دو روش آندوسکوپیک
و غیرآندوسکوپیک انجام میشود .برای انجام لیفت کالسیک،
با برش سرتاسری در موها یا زیر موها تمام پوستهای اضافی
برداشته میشود ،پوست پیشانی و ابروها باال آورده و در محل
جدید ثابت میشود که حالت جدید ابرو و برطرفشدن

چروکها را بهوجود میآورد .در موارد خفیف و برای افراد
میانسال میتوان از روش آندوسکوپ استفاده کرد .عالوه
بر جراحی ،روشهای غیرجراحی مانند بوتاکس نیز در این
زمینه کاربرد دارد.
جراحیجوانسازیابروبرایهمهافرادتوصیهنمیشود:
افرادی میتوانند تحت جراحیهای زیبایی ابرو قرار گیرند
که بهخاطر تغییر عملکرد عضالت پیشانی دچار چینهای
عمیق شده و چهره خسته یا عصبانی پیدا کردهاند .ابروهای
ضخیم و افتاده که روی بینایی تاثیر میگذارد یا ایجاد پوست
اضافه ابرو که حالت افتادگی روی چشم دارد نیز شرایط
دیگری است که جراحی زیبایی ابرو کاربرد دارد .استفاده
از لیفت ابرو برای افرادی که پوست ضخیم دارند ،چندان
مناسب نیست که ساکنان مناطق آسیای جنوب شرقی و
مناطق شمالی و شرقی ایران جزو این گروه هستند .این
اقدام در سنین پایین ،سالمندی و در شرایط توقع غیرمنطقی
در مورد جراحی توصیه نمیشود .از آنجا که برش جراحی
باید در قسمتی باشد که زیر موها پنهان شود ،نمیتوان برای

افرادی که دچار ریزش مو هستند از این روش استفاده کرد.
حتی برای افرادی که زمینه ریزش مو در آینده را دارند نیز
توصیه نمیشود .برای کسانی که پیشانی برجسته دارند نیز
نمیتوان این روش را پیشنهاد زیرا از طریق آندوسکوپ
امکان انجام دقیق وجود ندارد.
فریب تبلیغات اغواگرانه را نخورید :در زمینه جوانسازی
ابروها امروزه تبلیغات مختلفی به نام "اِندوتاین" دیده میشود و
خیلی از افراد لیفت را با این عنوان معرفی میکنند .اِندوتاین نام
شرکتتجاریاستکهوسیلهایرابرایثابتنگهداشتنلیفت
ابرو تولید میکند و یکی از روشها برای این کار است .گرچه
بسیاری از افرادی که این اقدام را انجام دادهاند ابراز رضایت
میکنند اما باید توجه داشت که با توجه به شرایط اقتصادی
و تغییر نرخ ارز ،در حال حاضر استفاده از این وسیله برای
متقاضی حدود  20تا  30میلیون هزینه در بردارد و متاسفانه
ب هدلیل جنبه مالی گاهی این وسیله بهعنوان روش ماندگار چند
مرحله برای متقاضی مطرح است .این در حالیاست که هیچ
روشینمیتواندبهطورقطعیثابتماندننتیجهلیفتراتضمین

کند و لیفت ابرو در بهترین حالت  5تا  10سال ماندگاری
دارد .از طرفی ،گاهی در تبلیغات از تصاویری استفاده میشود
که ابرو بسیار باالتر از حالت طبیعی و اغراقآمیز قرار دارد.
باید دانست که لیفت ابرو چنین انتظاری را برآورده نمیکند
و فقط در حدی که میتوان با دست ،ابرو را باال نگهداشت
از طریق جراحی نیز انجامپذیر است.
لیفت ابرو توسط جراح متخصص و متبحر بهندرت با
عوارض جدی همراه است :تجمع خون عارضه شایع پس
از جراحی است .ریزش مو در محل جراحی ،جوشگاه ،
غیرقرینگی ابروها و در موارد نادر آسیب عصب صورت از
جمله دیگر عوارض محسوب میشود .البته باید توجه داشت
که این اقدام بهطور کلی روش مطمئنی است ،نیاز به بستری
طوالنی ندارد و فرد پس از یک روز مراقبت میتواند ترخیص
شود .البته ممکن است تا مدتی احساس بیحسی گونه ،تورم
و کبودی در اطراف چشم داشتهباشد .در اکثر موارد انجام
جراحی توسط جراح متخصص و متبحر بهخوبی صورت
میگیرد و بدون درد و محدودیت زیاد خواهد بود.

کاشت ابرو فقط باید توسط متخصص پوست
انجام شود :در مواردی که فرد دچار افتادگی ابروها
شدهوموهایابرودرحالتطبیعیقراردارد،میتوان
بهکمک بوتاکس و لیفت این وضعیت را بهبود داد
اما اگر ابروهای فرد کامال از بینرفته باشد امکان
کاشت ابرو وجود دارد .البته کاشت ابرو فقط باید
توسط متخصص پوست متبحر انجام شود زیرا اگر
بهدرستینباشدعوارضوحالتنازیبایبسیاربدتری
نسبت به قبل دارد .عارضه شایع کاشت ابرو ،رشد
موهاست زیرا از جنس موهای سر است .همچنین
اگر بهدرستی انجام نشود ،احتمال عفونت و خواب
نامناسب ابروها را نیز در پی دارد.
کندن موهای ابرو بهتدریج فولیکولها را از
بین میبرد :ایرانیان جزو نژادی هستند که
پرپشتترین ابروها را دارند .آفت اصلی ابروها،
دستکاری مکرر است وگرنه احتمال تغییر ابروها
ناشی از بیماریهای مختلف در موارد محدودی
دیده میشود .زمانی که یک تار مو به دفعات کنده
شود حتما ریشه یا فولیکول مو آسیب میبیند و
بهتدریج تار مو از بین میرود بنابراین افرادی که
دائم تارهای ابرو را با موچین جدا میکنند حتما
درسنینمیانسالیدچارکاهشتراکمابروهامیشوند.
بهترین اقدام برای تمیزکردن ابروها ،استفاده از تیغ
است تا تارهای مو کنده نشود .همچنین باید بار
دیگر این نکته را تاکید کرد که طبیعیبودن حالت
ابروها و رضایت از زیبایی چهره پیش از هر اقدامی
به نگرش فرد و اعتماد ب ه نفس وی برمیگردد زیرا
در غیر این صورت انجام هر اقدام زیبایی نمیتواند
رضایت واقعی را ایجاد کند.

