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جراحی پالستیک برای افزایش اعتماد به نفس  و یا فتن شغل مناسب!
ما  به  تاریخی  داده های 
طی  همیشه  می گویند 
دهه های اخیر بیشتر جمعیت 
برای  مراجعه کنندگان 
جراحی پالستیک را خانم ها تشکیل می داده اند 
اما امروزه تعداد مردان عالقه مند به اقدامات 
زیبایی آن چنان روبه افزایش است که می توان 
از موج تازه ای در جهان جراحی پالستیک و 

تغییر چشم انداز همیشگی آن صحبت کرد. 
دکتر دارن اسمیت، متخصص جراحی پالستیک 
در شهر نیویورک می گوید: »امروزه ممنوعیت ها 
یا خط قرمزهای عرفی روبه زوال هستند بنابراین 
جمعیت بیشتری از مردان روزبه روز بیش از 
پیش به وضعیت ظاهری خودشان رسیدگی 
هم  زیبایی  اقدامات  دادن  انجام  و  می کنند 
روزبه روز بیشتر میان آنها به امری پذیرفتنی 

و عادی تبدیل می شود.« 
جراحی  انجمن  گزارش های  براساس 
پالستیک و زیبایی آمریکا )ASAPS(، تعداد 
کل جراحی های زیبایی انجام شده میان مردان 
در سال 2015 میالدی حدودا 1/2 میلیون مورد 
افزایش ۳  توجه،  قابل  عدد  این  است.  بوده 
برابری روآوردن مردان به جراحی های زیبایی 
را نسبت به سال 1997 میالدی نشان می دهد. 
گزارش های آکادمی جراحی پالستیک و ترمیمی 
صورت آمریکا)AAFPRS( هم نشان می دهند 
پالستیک  به جراحی  عالقه مند  مردان  تعداد 
روبه افزایش است. در یکی از نظرسنجی های این 
آکادمی در سال گذشته، ۳1 درصد از مردان اظهار 
داشته اند به احتمال خیلی زیاد یکی از اقدامات 
زیبایی را امتحان خواهند کرد. حدودا نیمی از آنها 
هم گفته اند برای به دست آوردن اعتمادبه نفس 
بیشتر به این روندها نیاز دارند، درحالی که 
یک چهارم آنها نیز اظهار کرده اند می خواهند 
جوان تر به نظر برسند تا در دنیای شغلی خودشان 
همچنان به عنوان فردی رقابت جو و همگام با 

مدهای روز شناخته شوند.
جراحی  متخصص  توتال،  پل  جان  دکتر 
فکر  »من  می گوید:  نیوجرسی  در  پالستیک 
می کنم این جریان از رسانه های اجتماعی و 
تمایل روبه افزایش و شدید مردم برای گرفتن 
تصاویر سلفی سرچشمه می گیرد«. همگانی 
شدن تمایل به »جوان بودن« در دنیای امروزی 
هم نقش مهمی در افزایش عالقه مندی مردان 
نسبت به جراحی پالستیک داشته است؛ خصوصا 
با توجه به اینکه کارفرمایان روزبه روز بیش از 
پیش برای انتخاب کارکنان مجموعه هایشان به 

اشخاص جوان و شاداب رومی آورند. 

به باشگاه آقایان خوش آمدید! 
به دلیل اینکه عالقه مندی آقایان نسبت به اقدامات 
زیبایی کامال به طور نامحسوس و در حاشیه ای 
خاموش روبه افزایش است، جراحان پالستیک 
هم در نقاط مختلف جهان به تاسیس مراکزی 
جداگانه برای آقایان رو آورده اند تا خدمات 
جراحی پالستیک و اقدامات زیبایی مختلف 
را به صورت اختصاصی فقط برای آنها ارائه 
کنند. بعضی از این مراکز حتی مدعی هستند 
که جراحان و پزشکانشان تخصص های ویژه ای 
دارند و مثال به طور خاص متناسب با آناتومی 

آقایان و شرایط آنها آموزش دیده اند. 
به گفته دکتر اسمیت، درحالی که بسیاری از 
اقدامات زیبایی دارای نوعی همپوشانی کلی و 
عمومی میان آقایان و خانم ها هستند، جزییات 
این روندها اغلب به طرز چشمگیری میان این 
دو جنس متفاوت از آب درمی آیند. برای مثال،  
هدف از رینوپالستی یا جراحی بینی این است 
که شکل و عملکرد بینی را، بدون در نظر گرفتن 
جنسیت فرد مراجعه کننده، به سمت بهبود تغییر 
دهیم. با این حال، ترفندهای الزم برای دستیابی 

به یک بینی مردانه مستحکم اما خوش تراش تا 
حدود زیادی از ترفندهای رایج برای دستیابی 
به یک بینی زنانه زیبا و ظریف متفاوت هستند 
بنابراین مردان باید همیشه سراغ جراحانی بروند 
که تجربه خوبی در به کارگیری روندهای متناسب 

با شرایط مردان دارند. 
اهمیت همین نکات را می توان در مورد اقدامات 
زیبایی تزریقی به نحوی دیگر مشاهده کرد. 
دکتر نورمن راو، متخصص جراحی پالستیک 
در شهر نیویورک می گوید: »بیشتر مردان به 
دوزهای بیشتری از بوتاکس نیاز دارند تا در 
وضعیت نهایی به همان نتیجه شکل گرفته میان 
زنان دست پیدا کنند. دلیلش هم این است که 
عضله های مردانه به صورت طبیعی بزرگ تر از 
عضله های زنانه هستند. پس با توجه به اینکه 
مردان نیازهای منحصربه فردی دارند، به مراکز 
اختصاصی و متناسبی هم برای رسیدگی به 

نیازهای خودشان نیاز خواهند داشت«. 
 The Club دکتر راو به تازگی مرکزی را با عنوان
House در شهر نیویورک راه اندازی کرده است 
که اقدامات زیبایی متنوعی را به طور اختصاصی 

برای آقایان ارائه می دهد و هر ماه به طور میانگین 
۳50 مراجعه کننده دارد. در این مرکز، عالوه 
بر ارائه خدمات بوتاکس، روندهای محبوبی 
مانند انواع تزریق ها، لیپوساکشن و الیه برداری 
شیمیایی هم ارائه می شوند. میانگین مراجعه 
مردان به مراکز زیبایی در ایاالت متحده آمریکا 
حدود 7 درصد است اما میزان مراجعه به مرکز 
اختصاصی دکتر راو به حدود 20 درصد از 
جمعیت مردان می رسد. او می گوید: »من متوجه 
شده ام که بعضی از آقایان اصال دوست ندارند 
هنگام مراجعه به مراکز زیبایی، در اتاق انتظار 
همراه با تعدادی از خانم ها منتظر وقت مالقات 
خودشان با پزشک بمانند. حتی بعضی از آنها 
مورد  زیبایی  اقدامات  درباره  ندارند  دوست 
نظرشان با منشی ها یا کارکنان خانم صحبت 
کنند. همین مساله مهم، انگیزه ای به من داد 
که مرکز The Club House را راه اندازی کنم 
دنبال  دغدغه ای  هیچ  بدون  بتوانند  مردان  تا 
عالقه مندی های خودشان در زمینه زیبایی چهره 
باشند؛ جایی که نه قضاوتی در آن هست و نه 

بدنامی یا انگ اجتماعی«. 

مردان از اقدامات زیبایی چه می خواهند؟! 
انجمن  توسط  ثبت شده  آمارهای  براساس 
 )ASAPS( جراحی پالستیک و زیبایی آمریکا
تا سال 2017 میالدی، محبوب ترین اقدامات 
زیبایی مبتنی بر جراحی پالستیک برای مردان 
عبارتند از لیپوساکشن، جراحی لیفت چشم، 
کوچک کردن سینه، جراحی زیبایی شکم و 
این  که  بدانید  است  جالب  صورت.  لیفت 
تفاوت  آقایان،  میان  محبوبیت  رده بندی 
خانم ها  میان  محبوب  روندهای  با  چندانی 
ندارد. روندهای محبوب میان خانم ها عبارتند 
از بزرگ کردن سینه، لیپوساکشن، لیفت سینه، 

جراحی زیبایی شکم و جراحی پلک ها. 
محققان می گویند که برای درک دالیل رو آوری 
آقایان به اقدامات زیبایی باید به صحبت های 
خودشان هم توجه کرد. یکی از آقایانی که 
چند  همین  را  سینه  کردن  کوچک  جراحی 
 Greenberg Cosmetic مرکز  در  پیش  ماه 
Surgery انجام داده، درباره این تصمیم گیری 
می گوید: »من سال ها تالش کردم این مشکل 

را با کمک ورزش و تغذیه سالم 

جراحی  نرسیدم.  نتیجه  به  اما  کنم  برطرف 
از  البته  که  بود  من  نهایی  تصمیم  زیبایی، 
نتایج آن بسیار خوشحالم. ناگفته نماند که با 
واکنش های منفی زیادی هم روبرو شدم و 
بعضی از دوستانم عمال مرا مسخره می کردند. به 
نظر آنها، چنین کارهایی فقط برای خانم هاست 
و اگر آقایان دست به چنین کاری بزنند، واقعا 

کار عجیبی کرده اند.« 
اقدامات زیبایی غیرتهاجمی و بدون نیاز به 
جراحی مانند انواع تزریق ها نیز میان آقایان 
روبه افزایش هستند اما در اینجا نیز همچنان 
مساله بدنامی یا انگ اجتماعی مطرح است. 
توتال  دکتر  نظر  تحت  که  آقایانی  از  یکی 
»من  می گوید:  است،  کرده  تزریق  بوتاکس 
انگار  که  برسم  نظر  به  نمی خواستم طوری 
اما جالب  داده ام  انجام  کاری روی صورتم 
است بدانید یکی از دوستانم آنقدر از نتیجه 
نهایی بوتاکس روی صورت من به هیجان 
آمد که حاال خودش هم به تزریق بوتاکس 

عالقه مند شده است.« 
یکی از بیماران دکتر راو که برای مقابله با 
مشکل تعریق بیش از حد باید به طور منظم 
بوتاکس تزریق کند، می گوید که وارد شدن به 
مطب متخصصان زیبایی و جراحان پالستیک 
به عنوان یک مرد واقعا می تواند آزاردهنده و 
دردسرساز باشد؛ »برای من چند سال طول 
کشید تا درک کنم که می توانم آزادانه درباره 
چنین روندی صحبت کنم. یعنی نهایتا به این 
نتیجه رسیدم که اگر چیزی می تواند به زندگی 
راحت تر من یا دیگران کمک کند، حتما باید 
درباره آن صحبت کرد و تجربه خود را با 
دیگران سهیم شد. اوایل کار، از مراجعه به 
پالستیک  و جراحی  زیبایی  پزشکان  مطب 
واقعا خجالت زده بودم. احساس می کردم که 
در جای اشتباهی هستم و دیگران درباره من 
قضاوت ناجوری خواهند داشت و به طور کلی 
حس ناامنی درونم موج می زد. فکر می کنم که 
راه اندازی مراکز اختصاصی برای مردان، خیال 
افرادی مانند من را راحت خواهد کرد چون 
آنها نشان می دهد که مردان دیگری هم  به 
مشکالتی دارند و برای رفع مشکل خودشان 

به مراکز مختلف مراجعه می کنند«. 
دکتر راو می گوید که مردان هنوز برای سروکار 
انگ  یا  بدنامی  با  اقدامات زیبایی  با  داشتن 
اجتماعی مواجه می شوند اما واقعیت این است 
که چنین معضلی هرروز درحال کمرنگ تر 

شدن است.
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کسانی که با ترکیبات محبوب و مشهور در بازار 
محصوالت مراقبت از پوست آشنا هستند، می دانند 
که امروزه ترکیباتی مانند اسید هیالورونیک، رتینول،  
نیاسینامید و اسکواالن در صدر جدول بحث های 
داغ و مفصل قرار دارند. محققان و پزشکان مختلفی در سراسر 
جهان هنوز درحال بررسی این ترکیبات نسبتا جدید هستند و 
تولیدکنندگان محصوالت مراقبت از پوست هم تمایل زیادی به 
استفاده از آنها دارند. در این مطلب، از متخصصان پوست  و دیگر 
متخصصان درخواست کرده ایم تا توضیحات مفصلی را درباره 

ترکیب اسکواالن در اختیار شما بگذارند. 
 

اسکواالن چیست؟ 
اسکواالن در گروه ترکیبات نرم کننده یا امولینت )emollient( قرار 
می گیرد و با ترکیب مشابهی به نام اسکوالن تفاوت دارد. دکتر رایان 
 Turner Dermatology ترنر، متخصص پوست  و بنیان گذار
می گوید: »اسکواالن درواقع نوع هیدروژنه شده اسکوالن است. 
اسکواالن نوعی چربی )لیپید( به شمار می رود که به طور طبیعی 
در پوست وجود دارد و توسط غدد سباسه ترشح می شود. نکته 
این  است که اسکوالن از ترکیبات پایدار در محصوالت مراقبت 
از پوست نیست و از اسکواالن همراه با آن استفاده می شود تا 

ماندگاری طوالنی تری پیدا کند.«
استفاده از این ترکیب امولینت در صنعت زیبایی از مدت ها پیش 
بحث برانگیز شده بود، به این دلیل که اسکواالن مورد استفاده در 
محصوالت آرایشی قدیمی تر از جگر کوسه تهیه می شد. با این حال، 
امروزه بسیاری از شرکت های سازنده محصوالت آرایشی و مراقبت 
از پوست همیشه از انواع گیاهی اسکواالن برای تولید محصوالت 
خودشان استفاده می کنند. به گفته دکتر ترنر، اسکواالن را می توان 

به طور طبیعی از گیاهانی مانند زیتون و نیشکر استخراج کرد.
 

مزیت های اسکواالن برای پوست 
دکتر ترنر تاکید می کند که اسکواالن برای نرم سازی و لطیف سازی 
پوست فوق العاده عالی است چون این ماده می تواند سد دفاعی 

پوست )الیه بیرونی و طبیعی آن( را تقویت کند. اسکواالن حتی 
گزینه ای مناسب برای پوست های خشک و تحریک پذیر هم هست 
زیرا این ماده به تسکین التهابات پوستی و قرمزی پوست هم کمک 
می کند. این متخصص پوست  همیشه استفاده از اسکواالن را برای 
پوست های خشک یا حساس توصیه می کند. اسکواالن در گروه 
ترکیبات غیرجوش زا )non-comedogenic( قرار می گیرد و 
به همین دلیل هم می تواند برای همه انواع پوستی کاربرد خوبی 
داشته باشد. پوست های خشک، تحریک پذیر و حساس طبیعتا 
بیشترین اثرپذیری مثبت را از اسکواالن خواهند داشت اما واقعیت 
این است که همه ما می توانیم از فواید این ترکیب فوق العاده موفق 
و کاربردی در جهان محصوالت مراقبت از پوست بهره مند شویم. 
دکتر ماری هایاگ، متخصص پوست می گوید که با توجه به اینکه 
اسکواالن به طور طبیعی در بدن ساخته می شود، این ترکیب فقط 
نقش آبرسانی را برعهده نمی گیرد، بلکه برای سد دفاعی پوست هم 
ضروری خواهد بود. به گفته او، این ترکیب ویژه نوعی سد دفاعی 
محافظ روی سطح پوست می سازد و از همین طریق به نگه داشتن 
رطوبت درون الیه های پوستی کمک می کند. اسکواالن عمیقا برای 
پوست های خشک یا پوست های سالخورده مفید است چون خاصیت 
مرطوب کنندگی و نرم کنندگی فوق العاده ای دارد. این ماده همچنین برای 
کسانی که در معرض تماس با عوامل زیست محیطی قرار دارند و مثال 
دچار آفتاب سوختگی شده اند، اثری بسیار چشمگیر خواهد داشت 
چون پوست در این موارد رطوبت طبیعی اش را از دست می دهد و 
اسکواالن برای مقابله با همین مشکل وارد عمل می شود. برخالف 
باور عمومی و رایج درباره مضرات استفاده از ترکیبات چرب برای 

پوست های چرب،  افراد دارای پوست چرب و مستعد آکنه 
عمیقا از فواید ویژه اسکواالن بهره مند می شوند. با توجه به 
اینکه ترکیبات اسکواالن شبیه ترکیبات طبیعی بدن عمل 
می کنند، استفاده از روغن اسکواالن می تواند به تنظیم میزان 

ساخت وساز سبوم در بدن کمک کند. 
 

عوارض جانبی اسکواالن 
عوارض جانبی مرتبط با استفاده از اسکواالن شایع و رایج نیستند. 

با این حال، اگر با استفاده از اسکواالن دچار واکنش نامطلوبی 
شدید، حتما با پزشکان متخصص پوست  مشورت کنید. از آنجایی 
که اسکواالن در گروه ترکیبات واکنشی قرار نمی گیرد، معموال تعامل 

خوبی با دیگر ترکیبات دارد و مشکلی ایجاد نمی کند.
پوست  از  مراقبت  محصوالت  فرمول ساز  وودمن،  شریل  دکتر 
می گوید: »اگر محصول انتخابی شما از اسکواالن به عنوان ماده 
اصلی یا تنها ماده فعال استفاده کرده باشد، معموال استفاده ترکیبی 
از آن همراه با محصوالت حاوی ترکیبات قدرتمند مشکل ساز 
نخواهد شد«. به گفته او، اسکواالن حتی بستری فوق العاده برای 
ترکیبات فعالی مانند رتینول و نیاسینامید می سازد. »جالب تر اینکه 
نیاسینامید عمال می تواند جفت دوقلوی اسکواالن باشد چون این 
دو ترکیب همراه با یکدیگر به ترمیم و ارتقای کیفیت سد دفاعی 
پوست کمک می کنند و به مرور زمان باعث می شوند که پوستی 

شاداب و سالم داشته باشید.«
 

چگونه از اسکواالن استفاده کنیم؟ 
به گفته دکتر ترنر، یکی از پایدارترین شیوه ها برای اضافه کردن 
اسکواالن به برنامه مراقبت از پوست، انتخاب کردن روغن صددرصد 
گیاهی اسکواالن و استفاده روزانه از چند قطره آن است. این متخصص 
پوست  می گوید که فقط باید روغن صددرصد گیاهی اسکواالن 
را تهیه کنید تا بتوانید روزانه چند قطره از آن را به مرطوب کننده 
صورت خودتان اضافه کنید. ضمنا استفاده از روغن اسکواالن قبل 
از به کارگیری رتینول هم پیشنهاد می شود چون تحریک پذیری 

پوست را تا حد مطلوبی کاهش می دهد. 

دکتر ترنر می گوید: »من به عنوان متخصص پوست  در اغلب موارد به 
مراجعه کنندگان دارای پوست حساس یا کسانی که استفاده از رتینوئید 
را شروع کرده اند، استفاده از مرطوب کننده همراه با قطراتی از اسکواالن 
و سپس استفاده از محصوالت رتینول/رتینوئید را پیشنهاد می دهم. 
این ترفند می تواند تماس فوری رتینول با پوست را کاهش دهد و 
سرعت نفوذ آن درون پوست را کمتر کند تا درنهایت پوست کمتر 
دچار تحریک شدگی و التهاب شود. به عالوه، اسکواالن به خودی خود 
دارای خاصیت ضدالتهابی است و همین ویژگی می تواند نقش مثبتی 

در جهت کاهش تحریک پذیری پوست ایفا کند.« 
وقتی از روغن های مخصوص صورت استفاده می کنید، احتماال گاهی 
اوقات دیده اید که ذرات روغنی بدون جذب شدگی کامل روی پوست 
باقی می مانند. دکتر وودمن برای مقابله با این معضل پیشنهاد خوبی 
دارد. به گفته او، روغن های مخصوص صورت گاهی اوقات روی 
الیه های بیرونی پوست باقی می مانند و درواقع به صورت عمیق جذب 
نمی شوند. همین روند می تواند پوست را از فواید ترکیبات فعال درون 
این روغن ها )مانند اسکواالن( محروم کند اما کرم ها و مرطوب کننده ها 
حاوی ترکیبات فعالی هستند که به روغن ها کمک می کنند تا وارد 
الیه های عمیق تر پوستی شوند. پس وقتی از روغن اسکواالن استفاده 
کردید، بالفاصله از کرم مرطوب کننده کمک بگیرید تا مطمئن شوید که 

همه ترکیبات الزم به درستی وارد الیه های عمیق تر پوستی شده اند.«
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اگرچه سرم های پوستی گران تر از دیگر محصوالت 
مراقبت از پوست هستند اما میزان ترکیبات 

نیرومند و اثربخش در آنها بیشتر است، بنابراین 
مقدار کمی از سرم پوستی می تواند عملکرد عمیق تر 

و وسیع تری را به نمایش بگذارد

نگاهی به ترکیب »اسکو االن« در رژیم مراقبت از پوست


