
1313پوست و زیبایی
همه آنچه باید قبل از تزریق فیلر زیر چشم بدانید 

پُر کردن گودی زیرچشم با تزریق ماده ای به نام فیلر پُر کردن گودی زیرچشم با تزریق ماده ای به نام فیلر 
هر کسی از فیلر یا پُرکننده 
زیر چشم استفاده نمی کند، 
که  است  این  واقعیت  اما 
تزریق فیلر زیر چشم یکی از 
معدود اقدامات زیبایی است که می تواند جلوه 
ظاهری پوست زیر چشم ها را تغییر دهد، هرچند 
که این موضوع تا حدودی هم به علت اصلی 
شکل گیری حلقه های تیره زیر چشم بستگی دارد. 
با این حال، قبل از این که برای تزریق فیلر زیر 
چشم تصمیم گیری کنید، باید بدانید که آیا این 
کار واقعا برای شما ایمن است؟ و در ضمن، 
قبل و بعد از تزریق فیلر زیر چشم باید منتظر 
چه چیزهایی باشید؟ به همین دلیل از چند تن 
از متخصصان پوست ومو درخواست کرده ایم تا 

شما را در این زمینه راهنمایی کنند. 

فیلرهای زیر چشم واقعا چه 
مشکالتی را رفع می کنند؟

دلیل اصلی برای تزریق فیلر زیر چشم، پُر کردن 
گودی یا ناودان اشکی )tear trough( زیر 
چشم ها است. اگر این نوع از گودی زیر چشم 
را داشته باشید یا ناحیه زیر چشم های شما حجم 
طبیعی اش را از دست داده باشد، احتماال حلقه های 
تیره ای در فضای زیر چشم های شما به وجود 
خواهند آمد. البته دانستن این نکته بسیار مهم 
است که فیلر زیر چشم زمانی می تواند موثر باشد 
که حلقه های تیره دور زیر چشم به علت آناتومی 
طبیعی بدن یا ازبین رفتن حجم طبیعی پوست 
شکل گرفته باشند. بنابراین اگر مشکل کسی 
چین وچروک های پوستی در ناحیه زیر چشم یا 
حلقه های تیره مرتبط با هایپرپیگمنتاسیون باشد، 
باید بداند که فیلر زیر چشم نمی تواند به حل 
چنین مشکالتی کمک کند. به عبارت دیگر، اگر 
پوست زیر چشم ها به دلیل رنگ طبیعی پوست یا 
آسیب های خورشیدی تیره شده باشد، متاسفانه 
فیلر زیر چشم نمی تواند تغییری ایجاد کند. اما اگر 
تیرگی زیر چشم ها در عوامل ژنتیکی یا ُشل شدگی 
ناشی از پیری پوست ریشه داشته باشد، آن وقت 
فیلر زیر چشم می تواند حجم مطلوبی را به گودی 
زیر چشم ها اضافه کند و تیرگی زیر چشم ها 
را بدون به وجودآوردن پف کردگی از بین ببرد. 
زیر چشم ها  اگر پف کردگی  اینها،  از  گذشته 
وسیع باشد )مخصوصا اگر چربی در این ناحیه 
از پوست جمع شده باشد، که همزمان با افزایش 
سن امکان پذیر است(، باز هم فیلر زیر چشم 
نمی تواند تغییر چشمگیری ایجاد کند. در این موارد، 
متخصصان پوست ومو معموال بلفاروپالستی را 

پیشنهاد می دهند که نوعی عمل جراحی است. 
بافت های افتاده و شل شده پوست، عضله یا چربی 
در این عمل جراحی از بافت کلی پوست جدا 
می شوند تا درنهایت پوست زیر چشم ها حالت 

سفت، کشیده و محکمی پیدا کند. 
پس اگر واقعا می خواهید مشکل حلقه های تیره زیر 
چشم ها را برطرف کنید، ابتدا باید برای تشخیص 
علت اصلی به وجود آمدن این تیرگی های زیر 
چشم به متخصصان پوست ومو مراجعه کنید. 
ضمنا به یاد داشته باشید که گاهی اوقات ترکیبی 
از عوامل مختلف در شکل گیری تیرگی های زیر 
چشم نقش دارند، مانند هایپرپیگمنتاسیون در کنار 
عوامل ژنتیکی و عوامل مرتبط با سبک زندگی 
)مانند کمبود خواب و کم آبی بدن(. در این موارد 
هم متخصصان پوست ومو معموال الیه بردارهای 
شیمیایی خاصی را به بیماران پیشنهاد می کنند. 

تفاوت فیلر زیر چشم با بوتاکس چیست؟ 
قبل از این که به دیگر مسائل مرتبط با فیلر زیر 
چشم بپردازیم، ابتدا می خواهیم فیلر زیر چشم را 
با بوتاکس مقایسه کنیم. بوتاکس نوعی سم عصبی 
یا نوروتوکسین است که مانع از انقباض عضالت 
می شود و درنتیجه، هم پوست را منبسط می کند و 
هم ظاهری صاف تر و جوان تر به پوست می بخشد. 

به عبارت دیگر، بوتاکس برای هدف گیری خطوط 
ریز پوستی طراحی شده و حالت آرام تری به چهره 
شما می دهد. نتایج حاصل از تزریق بوتاکس با 
گذشت 72 ساعت از این تزریق نمایان می شود 

و اثربخشی آن تا 90 روز باقی می ماند. 
اما فیلرهای زیر چشم مانند فیلر اسید هیالورونیک 
اساسا ماجرای متفاوتی دارند. فیلر اسید هیالورونیک 
)رایج ترین نوع فیلر زیر چشم( مستقیما در زیر 
پوست تزریق می شود تا فضای زیر پوست را 
پُر کند و هیچ ربطی به عضالت ندارد. اثربخشی 
فیلر زیر چشم زودتر نمایان می شود و ماندگاری 

بیشتری هم دارد )بین 9 تا 12 ماه(. 

آیا فیلر زیر چشم بی خطر است؟ 
اول از همه باید بدانید که پوست زیر چشم ها 
بسیار ظریف و پُر از رگ های خونی است. همین 
نازکی و ظرافت پوست باعث می شود که این 
ناحیه از صورت شدیدا مستعد کبودی باشد که 
درواقع یکی از شایع ترین و رایج ترین عوارض 
جانبی تزریق فیلر زیر چشم است. عارضه جانبی 
دیگر این تزریق، تورم در ناحیه زیر چشم ها است، 
اما هر دوی این مشکالت در عرض یک هفته از 
بین می روند. اما آیا تزریق فیلر زیر چشم می تواند 
مشکل زیر چشم ها را بدتر کند؟ متاسفانه پاسخ به 

این سوال مثبت است. اگر فیلر زیر چشم در جای 
درستی تزریق نشود، ممکن است به اثر »تیندال« 
مبتال شوید که در اصل برای توصیف پراکندگی 
نور کاربرد دارد. پس اگر تزریق فیلر در فضای 
بیش ازحد نزدیکی به سطح پوست انجام گرفته 
باشد، می تواند رنگ پوست زیر چشم ها را به 
رنگ مایل به آبی روشن )در کنار تورم( تغییر 
دهد. همچنین اگر فیلر در جای نامناسبی تزریق 
شود، ممکن است چشم ها فرررفته تر و گودرفته تر 
از حالت اولیه به نظر برسند. خوش بختانه، این 
مشکالت با تزریق هیالورونیداز درمان پذیر است. 
هیالورونیداز آنزیمی است که اسید هیالورونیک 
موجود در فیلر را تجزیه می کند. مشکل جدی تری 
که می تواند با تزریق نادرست فیلر زیر چشم نمایان 
شود، شکل گیری ندول یا گره )رشد بافت پوستی( 
پس از تزریق است. خوش بختانه این مشکل هم 
با تزریق هیالورونیداز درمان  می شود. اگر هم کسی 
به طور کلی از نتیجه تزریق فیلر زیر چشم ناراضی 
باشد، متخصصان پوست ومو معموال می توانند از 
هیالورونیداز برای ازبین بردن فیلر تزریق شده کمک 
بگیرند. یکی دیگر از عوارض جدی )و البته نادر( 
زمانی به وجود می آید که فیلر زیر چشم درون 
رگ های خونی تزریق شود. این اشتباه می تواند 
رگ خونی مورد نظر را مسدود کند و حتی در 

بعضی موارد به نابینایی منتهی شود. به همین 
دلیل است که تزریق فیلر زیر چشم حتما باید 
توسط متخصصان پوست ومو دارای تجربه باال 

یا جراحان زیبایی باتجربه انجام شود. 

چگونه برای تزریق فیلر زیر چشم 
آماده شویم؟ 

روند آماده سازی برای تزریق فیلر زیر چشم 
حدودا یک هفته قبل از تزریق شروع می شود. 
متخصصان پوست ومو معموال توصیه می کنند 
از  فیلر،  تزریق  وقت  از  قبل  هفته  یک  که 
مکمل ها  و  نسخه  بدون  داروهای  مصرف 
ضدالتهابی  داروهای  سایر  ایبوپروفن،  مانند 
غیراستروئیدی )NSAIDs(، آسپیرین، جینکو 
 E بیلوبا، جینسینگ، مکمل روغن ماهی و ویتامین
خودداری کنید، زیرا همه این ترکیبات می توانند 
خطر کبودی زیر چشم ها را افزایش دهند. قبل از 
وقت گرفتن برای تزریق فیلر یا هر کدام از دیگر 
اقدامات زیبایی نیز حتما سوابق پزشکی خودتان 
را به طور کامل در اختیار متخصصان پوست ومو 
بگذارید. در ضمن، خانم های باردار به هیچ وجه 
نباید بوتاکس یا فیلر زیر چشم تزریق کنند. از 
یک سو تحقیقات وسیع و کاملی درباره اثرگذاری 
بوتاکس و فیلر زیر چشم بر رشد جنین انجام 
نشده اند و از دیگرسو نوسانات هورمونی مرتبط با 
دوران بارداری می توانند باعث تغییراتی در گردش 
خون شوند که درنهایت مشکل کبودی و تورم 

زیر چشم ها را تشدید خواهند کرد. 

پس از تزریق فیلر زیر چشم باید 
منتظر چه چیزهایی باشیم؟

فیلر زیر چشم  تزریق  از  اولین توصیه پس 
این است که در حالت صاف باقی بمانید و 

حداقل سه ساعت از تماس دست یا هر چیز 
دیگری با ناحیه زیر چشم ها خودداری کنید تا 
از این طریق خطر تورم و کبودی را کاهش 
بدهید. بعضی از پزشکان حتی توصیه می کنند 
که اولین شب بعد از تزریق فیلر به هیچ وجه 
روی صورت یا به پهلوها نخوابید. فعالیت های 
ورزشی هم تا 24 ساعت بعد از تزریق فیلر زیر 
چشم ممنوع هستند، زیرا باال رفتن حرارت 
بدن می تواند قرمزی و تورم را در ناحیه زیر 

چشم ها تشدید کند. 
با این حال، اگر با گذشت چند ساعت از تزریق 
فیلر به تورم زیر چشم مبتال شدید، می توانید 
از کمپرس سرد کمک بگیرید )5 تا 10 دقیقه 
هر یک ساعت(. اگر هم درد یا سوزش جزئی 
داشتید، می توانید از ایبوپروفن یا ناپروکسن 
استفاده کنید. اما اگر کبودی درحال گسترش 
زیر  ناحیه  در  درد شدیدی  احساس  یا  بود 
با پزشک  باید سریعا  چشم ها به وجود آمد، 

معالج خودتان تماس بگیرید. 
به طور کلی، نتایج اولیه تزریق فیلر زیر چشم را 
می توان بعد از تزریق مشاهده کرد. اما نتایج نهایی 
حدودا تا 2 هفته بعد از تزریق نمایان می شوند. 

قبل از تزریق فیلر زیر چشم باید چه 
نکات دیگری را بدانیم؟

اگر فیلر یا پُرکننده دقیقا زیر چشم ها تزریق 
شود، متخصصان پوست ومو معموال از فیلر 
اسید هیالورونیک برای این کار استفاده می کنند 
که برای دیگر قسمت های بدن نیز قابل استفاده 
است. اسید هیالورونیک یکی از ترکیباتی است 
که به طور طبیعی توسط بدن ساخته می شود 
منفی  بعید است که واکنش های  درنتیجه  و 
به مرور  ماده  این  اما  کند.  برانگیخته  را  بدن 
زمان تجزیه می شود و به همین دلیل تزریق 
فیلر زیر چشم نهایتا یکی از روندهای زیبایی 

موقتی خواهد بود. 
تا 12 ماه  بین 6  فیلر زیر چشم به طور کلی 
ماندگاری دارد، اما این ماندگاری می تواند تا 
حدود 18 ماه نیز ادامه پیدا کند، زیرا پوست زیر 
چشم ها )برخالف لب ها( تحرکات خاصی ندارد 
و بیشتر ساکن می ماند. به عالوه، با توجه به این که 
فیلر زیر چشم )در مقایسه با دیگر قسمت های 
بدن( در الیه های عمیق تر پوستی تزریق می شود، 

ماندگاری طوالنی تری خواهد داشت.  
بازبینی علمی: دکتر میشله گرین
متخصص پوست و مو در شهر نیویورک
glamour و self :منابع

 ترجمه:
ندا احمدلو

باید بدانید که پوست زیر چشم ها باید بدانید که پوست زیر چشم ها 
بسیار ظریف و پُر از رگ های خونی بسیار ظریف و پُر از رگ های خونی 

است. همین نازکی و ظرافت پوست است. همین نازکی و ظرافت پوست 
باعث می شود که این ناحیه از صورت باعث می شود که این ناحیه از صورت 

شدیدا مستعد کبودی باشد که شدیدا مستعد کبودی باشد که 
درواقع یکی از شایع ترین و رایج ترین درواقع یکی از شایع ترین و رایج ترین 

عوارض جانبی تزریق فیلر زیر چشم عوارض جانبی تزریق فیلر زیر چشم 
است. عارضه جانبی دیگر این تزریق، است. عارضه جانبی دیگر این تزریق، 
تورم در ناحیه زیر چشم ها است، اما تورم در ناحیه زیر چشم ها است، اما 
هر دوی این مشکالت در عرض یک هر دوی این مشکالت در عرض یک 

هفته از بین می روندهفته از بین می روند
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این روزها که همه گیری جهانی کروناویروس رو 
به افول است، سفرهای تابستانی دوباره در سطح 
گسترده ای آغاز شده اند و البته مسائل و مشکالت 
مرتبط با سفر هم دوباره مورد توجه قرار گرفته اند. 
یکی از مشکالت مرتبط با سفر، شکل گیری ناگهانی جوش های پوستی 
در سفر است. اگرچه سفرهای بین المللی معموال با مشکل جت لگ یا 
پرواززدگی همراه هستند، اما پوست هم واقعا نسبت به تمامی سفرها 
)چه داخلی و چه خارجی( حساسیت زیادی دارد و نسبت به عناصر 
بسیاری واکنش منفی نشان می دهد. به همین دلیل در این مقاله قصد 
داریم که دالیل شکل گیری جوش های پوستی در سفر را بررسی کنیم 
و با راهکارهای ساده برای مقابله با این مشکالت پوستی آشنا شویم. 

1. آب وهوا یا شرایط اقلیمی: با توجه به این که از اقلیم های گرم یا 
سرد به مناطق دیگر سفر کرده باشید،  پوست شما هم در مدت زمان 
سفر باید خودش را با شرایط آب وهوایی سردتر یا گرم تر تنظیم 
کند. وقتی که از شرایط اقلیمی گرم و مرطوب به محیط های سرد 
می روید، عمدتا با خشکی پوست مواجه می شوید. در این شرایط 
معموال لکه های خشک در قسمت هایی از پوست نمایان می شوند و 
اگر کسی به اگزما یا پسوریازیس مبتال باشد، قطعا با تشدید عالئم 
این بیماری ها نیز مواجه خواهد شد. اگر هم از شرایط اقلیمی سرد و 
خشک به محیط های گرم و مرطوب سفر کنید، پوست شما به طور 
طبیعی چربی بیشتری ترشح خواهد کرد و درنتیجه احتمال شکل گیری 

جوش های آکنه ای بیشتر خواهد شد. 
راهکار مقابله: بهترین راهکار برای مقابله با این مشکل، شستن منظم پوست 
صورت با شوینده های مالیم و استفاده از مرطوب کننده روزانه است. 
اگر پوست شما مستعد جوش های آکنه ای است، بنابراین محصوالت 
درمان آکنه را نیز در سفر به همراه داشته باشید. کرم بنزوئیل پراکسید یا 
پدهای اسید سالیسیلیک مخصوص آکنه، گزینه های مناسبی هستند. این 
محصوالت در قالب الیه های محافظتی اضافی می توانند با باکتری هایی 

که به پوست پیشانی، گونه ها و چانه راه می یابند، مبارزه کنند. 
2. کیفیت هوا در هواپیما: هوای درون هواپیما به طرز چشمگیری 
دارای رطوبت کمتری نسبت به هوای طبیعی است. همین مساله 

می تواند باعث خشکی پوست شود و به پوست شما آسیب برساند. 
برای این که بتوانید در مدت زمان پرواز به خوبی از پوست صورت 
محافظت کنید، باید قبل از پرواز حتما پوست صورت را به خوبی 
شست وشو و تمیز کرده باشید. در مدت زمان پرواز هم می توانید از 
مرطوب کننده و میست صورت کمک بگیرید، مخصوصا اگر پرواز 
شما بین قاره ای است و از فراز اقیانوس ها می گذرد. حتی بهتر است 
که در این شرایط میزان آبرسانی به پوست صورت را دوبرابر کنید. 

راهکار مقابله: امروزه محصوالت میست صورت به وفور در بازار 
محصوالت مراقبت از پوست یافت می شوند و اکثرا هم عملکرد 
خوبی دارند. بهتر است که ابتدا از یک میست صورت استفاده کنید و 
سپس بالفاصله از محصوالت مرطوب کننده کمک بگیرید تا آبرسانی 
شکل گرفته فورا تبخیر نشود. اگر پوست شما حساس است، سراغ 
محصوالت مالیم و سازگار با پوست های حساس بروید که باعث 

تحریکات پوستی نمی شوند. 
3. استرس: سفر همیشه در بهترین حالتش هم می تواند استرس زا 
باشد، مخصوصا اگر ساعات پرواز هوایی جابه جا شوند یا به کشورهای 
خارجی سفر کنیم یا مشکل خاصی در طول سفر اتفاق بیفتد. وقتی 
هم که سطح استرس دائما باال باشد، ترشح هورمون کورتیزول در بدن 

افزایش می یابد. همین روند ساده و واضح می تواند مشکالت پوستی 
خاصی مانند آکنه، اگزما، پسوریازیس و... را تشدید کند. در مورد 
آکنه، کورتیزول باعث می شود که غدد چربی یا سباسه نهایتا چربی 
بیشتری ترشح کنند و درنتیجه روزنه های پوستی مسدود شوند. اضافه 
شدن باکتری ها به روزنه های پوستی مسدودشده هم باعث شکل گیری 

جوش های پوستی می شود.
راهکار مقابله: راهکارهای مناسب برای مقابله با استرس واقعا محدود 
هستند، اما اگر بتوانید آنها را اجرا کنید، نتیجه خوبی می گیرید. استفاده 
از هدفون های ضدنویز )noise-canceling( در طول پرواز، در 
محیط های شلوغ و فضاهای استرس زا واقعا می تواند به شما کمک 
کند. اگر هم بتوانید در طول پرواز از این هدفون ها استفاده کنید و تا 

رسیدن به مقصد بخوابید، شرایط بهتری خواهید داشت. 
4. تغییرات زمانی و جت لگ )پرواززدگی(: اگر سفرهای شما 
بین المللی و مخصوصا بین قاره ای باشند، نمی توانید جلوی پرواززدگی 
را بگیرید زیرا ساعت داخلی بدن در این شرایط به طور خودکار تغییر 
می کند. این اتفاق برای سالمتی ضرری ندارد چراکه بدن در عرض چند 
روز خودش را با شرایط جدید سازگار می کند، اما پس از پرواززدگی 
الگوهای خواب شبانه واقعا مختل خواهند شد یا این که شما در اوقات 
خاصی با خستگی ناگهانی مواجه خواهید شد. پوست صورت هم در 

غیریکدست پیدا می کند، این شرایط حالت کدر و 

مخصوصا اگر پس از پایان پرواز یا مستقر شدن در محیط جدید 
فراموش کنید که آرایش صورت را بشویید و تمیز کنید. 

راهکار مقابله: بهترین راهکار برای مقابله با این مشکل، سفر کردن 
با صورت تمیز و بدون آرایش است. اگر هنگام شروع سفر هیچ 
آرایشی روی صورت نداشته باشید، پوست در شرایط بهتری قرار 
می گیرد و نیازی به پاکسازی ترکیبات آرایشی برای جلوگیری از 
انسداد روزنه های پوستی نخواهد بود. اگر هم در طول پروازهای 
طوالنی دچار پف کردگی چشم یا تیرگی زیر چشم شدید، می توانید 

از کرم های دور چشم حاوی کافئین استفاده کنید. 
5. غذاهای جدید: آشنایی با غذاهای جدید در طول سفرهای داخلی 
و خارجی واقعا یکی از جذاب ترین بخش های سفر است، اما پوست 
همه افراد نمی تواند به راحتی با غذاهای جدید سازگار شود. بعضی 
افراد در طول سفر به راحتی از محصوالت لبنی جدید یا خوراکی های 
شیرین جدید استفاده می کنند، بدون این که دچار جوش های پوستی 
شوند، اما مطالعات علمی نشان داده اند که مصرف محصوالت لبنی 
جدید یا انواع شیرینی های جدید در طول سفر می تواند باعث شکل گیری 

جوش های پوستی در میان بعضی افراد شود. 
راهکار مقابله: اگر پوست شما هم در طول سفر نسبت به خوراکی های 
جدید حساس است، بهتر است در انتخاب غذاها و خوراکی ها دقت 
کنید یا میزان استفاده از خوراکی های حاوی ترکیبات لبنی و قندی را 
به حداقل برسانید. اگر هم یک وعده از غذاهای هیجان انگیز و جدید 
استفاده کردید، حتما وعده غذایی بعدی را از میان غذاهای ساده انتخاب 
کنید. مصرف مقادیر زیاد آب در طول سفر هم به حفظ سالمتی پوست 
و جلوگیری از انسداد روزنه های پوستی کمک می کند و همچنین مانع 
از به وجود آمدن حس گرسنگی شدید و ناگهانی در طول سفر می شود. 
6. کم آبی بدن: واضح است که رژیم غذایی عادی ما در طول 
سفر دچار تغییر می شود، اما یکی از این تغییرات مهم به کاهش 
مصرف آب برمی گردد، درحالی که بیشتر ما در طول سفر اساسا 
متوجه این تغییر نمی شویم. با این حال، همین کاهش مصرف 
آب می تواند پوست را کدر کند و باعث برجستگی حلقه های 

تیره دور چشم شود. 
راهکار مقابله: میزان مصرف نوشیدنی های کافئین دار را در طول 
سفر به حداقل برسانید و بیشتر از آب ساده استفاده کنید. بهتر 
است که در موقعیت های مختلف سفر نیز همیشه چند بطری آب 
کوچک به همراه داشته باشید، زیرا معموال فعالیت های بدنی در طول 

سفر بیشتر می شود و بدن بیشتر به آب نیاز پیدا می کند.

چرا پوست در سفر جوش می زند؟! 

شماره هشتصدوچهل وهشت   بیست وهشت خرداد هزار و چهارصدویک

آشنایی با غذاهای جدید در طول سفرهای داخلی و آشنایی با غذاهای جدید در طول سفرهای داخلی و 
خارجی یکی از جذاب ترین بخش های سفر است، اما خارجی یکی از جذاب ترین بخش های سفر است، اما 

پوست همه افراد نمی تواند به راحتی با غذاهای پوست همه افراد نمی تواند به راحتی با غذاهای 
جدید سازگار شود. بعضی افراد در طول سفر جدید سازگار شود. بعضی افراد در طول سفر 

به راحتی از محصوالت لبنی جدید یا خوراکی های به راحتی از محصوالت لبنی جدید یا خوراکی های 
شیرین جدید استفاده می کنند، بدون این که شیرین جدید استفاده می کنند، بدون این که 

دچار جوش های پوستی شوند، اما مطالعات دچار جوش های پوستی شوند، اما مطالعات 
علمی نشان داده اند که مصرف محصوالت لبنی علمی نشان داده اند که مصرف محصوالت لبنی 
جدید یا انواع شیرینی های جدید در طول سفر جدید یا انواع شیرینی های جدید در طول سفر 

می تواند باعث شکل گیری جوش های پوستی در می تواند باعث شکل گیری جوش های پوستی در 
میان بعضی افراد شودمیان بعضی افراد شود
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