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استشاري اجللدية والتجميل في عيادة »DMC« أكد أن التقنيات احلديثة قدمت حلوالً جذرية جلميع مشكالت البشرة

د.أمين علوان أثناء جتهيز املريضة الستخدام جهاز »الثيرماج«   )محمد هاشم(

د.أمين علوان متحدثا إلى الزميلة حنان عبد املعبود 

أكد استشاري الجلدية والتجميل والليزر في عيادة »DMC« في الجابرية والمشرف على الطاقم الطبي بعيادة »ESP« )المستوصف األوروبي التخصصي( بالفروانية البروفيسور د.أيمن علوان أن »مساحيق التجميل إلى جانب تناول المضادات الحيوية والمسكنات بشكل مستمر تعتبر العدو األول للبشرة وأبرز أسباب ظهور الشيخوخة المبكرة«، 
داعيا »الستخدامها عند الحاجة، إلى جانب تناول مواد مضادة لألكسدة سواء عن طريق الحبوب أو المواد الطبيعية مثل تناول الخضراوات والفواكه، وكذلك استعمال الكريمات التي تحتوي على »الهايلورينك أسيد« أو »الكوالجين«، أو أخذ مواد »الكوالجين« عن طريق الفم«.

وفي لقاء خاص مع »األنباء« لفت علوان إلى أن التقنيات الحديثة قدمت حلوال جذرية للكثير من المشاكل التي تؤرق الكثيرين من عالمات الشيخوخة المبكرة على البشرة، أو ظهور الجسم بشكل غير متناسق، وكذلك العوارض التي قد يرغب البعض في التخلص منها مثل آثار حب الشباب، أو الهاالت السوداء وغيرهما، متحدثا عن جهاز 
»الثيرماج« والذي أعتبره من افضل أجهزة شد البشرة وتجديدها، مبينا أنه »يستخدم لمرة واحدة فقط وتستمر نتائجه لفترة طويلة«، مؤكدا في الوقت نفسه أن »استخدامه إلى جانب تناول حبوب الشباب يساهمان في المحافظة على البشرة ألطول فترة ممكنة«.

والكثير مما يخص التجميل وأحدث األجهزة المستخدمة بهذا المجال ساقه لنا في هذا اللقاء... فإلى التفاصيل:

حاوره: حنان عبد المعبود

شفط الدهون حتت تأثير 
املخدر املوضعي األكثر 

أمانًا ونتائجه ممتازة 

املالبس الداكنة وقاية 
من أشعة الشمس 
على عكس اعتقاد 

الكثيرين وحماية اليدين 
بارتداء قفازات سوداء

البشرة الفاحتة حتتاج 
الى احلماية املستمرة 

باستخدام الكرميات 
الواقية حتى مع 

عدم التعرض للشمس

الدهون« و»نحت اجلسم« 
للحصول على قوام مثالي.. 
ما األساليب الطبية األفضل 

للحصول على ذلك؟
٭ يبقى شفط الدهون حتت تأثير املخدر 
املوضعي هو األكثر أمانا، خصوصا في 
حالة الرغبة في التخلص من الدهون 
من منطقة معينة، وهو يعطي نتائج 
ممتازة ويعود املريض ملمارسة حياته 
الطبيعية خالل فترة وجيزة بعد إجراء 
العملية، وبالتالي الشفط بهذه الطريقة 
أفضل خصوصا مع االنتشار الواسع 
لعمليات تكميم املعدة والتي تؤدي إلى 
خفض الوزن بصورة سريعة مما قد 

يعطي الوجه عمرا أكبر.

ما الوسائل التي تفيد في 
إعادة رونق الوجه وجماله بعد 

التكميم؟
٭ في هذه احلاالت تس���تخدم الكثير 
من اإلجراءات حس���ب حالة املريض، 
بداية من »الفيلل���ر« و»البوتوكس« 
والش���د باخليوط، وكذلك جلس���ات 
»الثيرم���اج«، وقد يتم إعطاء املريض 
بعض الڤيتامينات املهمة الس���تعادة 

نضارة ورونق اجللد والشعر.

الشد باخليوط، هل هو إجراء 
جراحي؟

٭ ال، فحاليا الكثير من أنواع اخليوط 
تستخدم في شد الوجه، ومنها ما يطلق 
عليه اخليوط السهلة وهي ليست طريقة 
جراحية، حيث يتم وضع اخليوط في 
اجللد بطريقة سهلة وآمنة ومن دون 

جراحة أو ألم وخالل 30 دقيقة.

حقن البالزما

ما فوائد حقن البالزما في مجال 
األمراض اجللدية والتجميل؟

٭ تتع���دد اس���تخدامات البالزما من 
عالج الندبات الناجتة عن حب الشباب 
والهاالت السوداء حتت العني إلى حاالت 

الكلف وتساقط الشعر.

تساقط الشعر

ما أسباب تساقط الشعر وما 
وسائل عالجه؟

٭ من الطبيعي أن يفقد اإلنس���ان ما 
بني ستني إلى مائة شعرة يوميا، وذلك 
نتيجة دورة النمو الطبيعية للشعر، 
وفي احلاالت املرضية يحدث التساقط 
بوتيرة عالية ومستمرة، وتتعدد أسباب 
ذلك ما بني الصلع الوراثي الذي يصيب 
الرجال والنساء على حد سواء، أو نقص 
مخزون احلديد أو بعض الڤيتامينات 
بالدم، أو التعرض للضغط العصبي 
والتوت���ر الش���ديد، وس���وء التغذية 
واحلمية الغذائية، كذلك أثناء احلمل 
وال���والدة والرضاعة، كما أن تعرض 
الشعر للحرارة عند استخدام مجفف 
الش���عر، أو املواد الكيميائية، كما في 
حالة صبغ الشعر أو الفرد قد يؤدي 

إلى تلفه وتساقطه.
وألن أسباب تساقط الشعر كثيرة، 
ولكل منها عالجه اخلاص، لذلك يجب 
مناظرة الطبيب في حالة التس���اقط 
املستمر للشعر، وفي كثير من احلاالت 
يعد احلصول على العالج املناسب في 
وقت مبكر أفضل كثيرا ويجنب املريض 
اخلضوع إلج���راءات اكثر تكلفة فيما 

بعد كزرع الشعر.

شخص آخر ال يستدعي عمله التعرض 
ألشعة الشمس سنجد أن العمر الزمني 
لإلثنني واحد، ولكن مظهر بشرة من 
يتعرض للشمس بكثرة يعاني من تكسر 
األلياف باجللد أكثر مما يظهر أن العمر 
مضاعف في سنواته، وهذا ما يسمى 
»الفوتو ايدجنج« أو العمر الضوئي، 
ولهذا ف���إن التعود على وضع حماية 
للبشرة س���واء مع التعرض للشمس 
أو ع���دم التعرض لها يجعلها محمية 
باستمرار، وهنا نطلق عليها احلماية 
الضوئية وليس الشمسية، ألن الضوء 
بشكل عام يتغلغل باجللد سواء كان 
ضوء مصباح أو إضاءة من منافذ البيت 
العادية حت���ى دون التعرض لفترات 
طويلة ولكن التكرار اليومي قد يتسبب 

في مضار للبشرة.

ألوان واقية من األشعة

وماذا عن املالبس الواقية من 
أشعة الشمس وجدواها؟ 

٭ هن���اك يقني لدى البعض أن ارتداء 
األلوان الفاحتة يعكس أشعة الشمس، 
بينما األلوان الداكنة بالعكس متتص 
األش���عة، وهذه الفك���رة خاطئة، ألن 
املالبس الواقية من أشعة الشمس هي 
املالبس الداكنة، ولهذا فإن الوقاية من 
أشعة الشمس لليدين مثال تكون بارتداء 
قفازات سوداء، وهذه املعلومة يجب أن 
تكون ثابتة لدى اجلميع ألنه ببساطة 
شديدة إن كانت املالبس الداكنة تتسبب 
في امتصاص أشعة الشمس وإكساب 
البشرة لونا داكنا كان ارتداء العباءة 
تسبب في اسمرار البشرة، ولكن الفكرة 
املس���يطرة في ارتداء األلوان الفاحتة 
في الشمس أنه يقلل احلر، ألن األشعة 
حتت احلمراء هي التي تتس���بب في 

سخونة اجللد.
كذلك من األمور التي تعمل حماية 
ضوئية كيميائية وهو تناول الشاي 
األخضر ألن الشاي األخضر واق من 
الشمس، ويؤخذ عن طريق الفم. كما 
أن مادة الش���اي األخضر مضاد قوي 

لألكسدة.

مسببات الهاالت السوداء

الهاالت السوداء البعض يعزيها 
إلى منط احلياة وعدم كفاية 

ساعات النوم، هال حدثتنا عن 
أهم مسببات حدوث الهاالت 

السوداء؟ 
٭ الهاالت الس���وداء هي أمر ناجت عن 
ع���دة عوامل وتضافر ه���ذه العوامل 
يس���اعد في ظهورها، وتتضمن هذه 
العوامل أمورا تتعلق بالتغذية، وكذلك 
مستوى »الهيموجلوبني« في الدم، وهو 
الصبغة احلمراء، واجلسم به الصبغة 
السمراء وهي امليالنني، وهذان اللونان 
معا يخلقان لون البش���رة، فان كانت 
طبقة اجلل���د رقيقة بعض الش���يء، 
»والهيموجلوبني« قليل بالتالي يكون 
تأثير اللون األحمر قليل فيظهر اللون 
األسود أكثر، ولذلك فانه مع األنيميا 
ونقص »الهيموجلوبني« يتسبب في 
مشكلة الهاالت السوداء، وكذلك مشكلة 
تراكم مساحيق التجميل تتسبب في 
الس���وداء، كذلك وضع طالء  الهاالت 
األظافر وحك األظافر مع البش���رة قد 

يصيب بحساسية تالمسية. 

يهتم الكثيرون حاليا بـ »شفط 

تكون »كل���ف« وتلونات حتت العني، 
كما تعد أحد األمور األساس���ية التي 
التالمسية خاصة  تسبب احلساسية 
مع التعرض للش���مس مما يزيد من 
تكس���ير األلياف املطاط���ة في اجللد 
ويساعد على ظهور عالمات الشيخوخة 
املبكرة للبشرة بس���رعة، وكذلك من 
أكثر أسباب ظهور الشيخوخة املبكرة 
تعاطي األدوية بدون أسباب مثل تعاطي 
املضادات احليوية بكثرة مع أزمات البرد 
الطارئة وغيرها، أو تعاطي املسكنات 
بصورة مستمرة مع اآلالم العادية مثل 
آالم الطم���ث، فكل هذا م���ن املمكن أن 

يتسبب في مشاكل للبشرة.

حماية دائمة

ذكرت ضرورة وأهمية استخدام 
واٍق من أشعة الشمس، حتى 
دون التعرض لها، فما أسباب 

هذا األمر؟
٭ الش���مس كم���ا لها م���ن مضار لها 
أيضا فوائد، فهي عامل مهم للبشرة، 
فالتعرض لها باتزان يخفف من حدة 
حب الشباب، كما تعطي ڤيتامني »د« 
للجلد مع التعرض ملساحات كبيرة من 
البشرة، إال أن التعرض للشمس دون 
أخذ االحتياطات الالزمة يعد أحد أسباب 
ظهور الشيخوخة على البشرة، وهذا 
يظهر جليا إذا ما قارنا بشرة شرطي 
املرور الذي يتعرض للشمس بكثرة مع 

املظهر الشاب للبش���رة ألطول فترة 
ممكنة.

عدو البشرة األول

هناك الكثير من األمور التي 
تعجل بظهور الشيخوخة على 

البشرة ومنها أمور يومية 
روتينية قد نقوم بها دون إدراك 
خلطورتها في ظهور الشيخوخة 

املبكرة، هال ذكرتها لنا؟
٭ من أكثر هذه األمور والذي يعتبر 
عدو البش���رة األول هو املاكياج الذي 
تستخدمه غالبية النساء بشكل مستمر، 
ولألس���ف الشديد أن هناك يقينا لدى 
الكثير منهن أنهن قمن بإزالة املاكياج 
مبجرد غسل الوجه، ولكن في حقيقة 
األمر إن إزالة املاكياج عن البشرة حتتاج 
إلى عدة أيام، فإزالته قبل النوم حتى 
باملزيل املوجود باألسواق يزيله فقط 
م���ن الطبقة اخلارجي���ة للجلد، وهذا 
اجللد به تعاريج ومسام متتلئ بآثار 
املاكياج وتتشربه البشرة طوال اليوم، 
ولهذا فإن أزلنا املاكياج عن وجه امرأة 
بصورة قوية مبزيل معني، وس���لطنا 
علي���ه ضوء أزرق خاصا، فمن املمكن 
رؤية مساحيق التجميل متغلغلة في 
املسام، وبالتالي البد من حدوث منو 
الس���طحية للجلد للتخلص  للطبقة 
التام منه، واملش���كلة في آثار املاكياج 
تكمن في تراكمها ولو بصور بسيطة 

شد البشرة وظهورها شابة 
من األمور املهمة، وحتت هذا 

املسمى جند العديد من األجهزة 
والعالجات والطرق، فما اجلديد 

في هذا الصدد؟
٭ إن أجهزة ش���د اجللد تعتمد على 
استثارة النظم الطبيعية للشد في الوجه، 
ومن أحدثها هو جهاز »الثيرماج«، وهو 
جهاز يستخدم موجات راديو بطريقة 
حرارية تقوم بتس���خني اجللد إلنتاج 
الكوالجني، وهو من األجهزة املمتازة 
في عملها، نظرا ألنه يس���تخدم مرة 
واحدة فقط، وبجلسة واحدة، والنتيجة 
اخلاصة به تستمر لفترة طويلة، وفي 
الواق���ع كانت هذه التقنية في البداية 
مؤملة بعض الشيء، إال أنها اآلن تطورت 
لتكون باالهتزاز، وهو جيل حديث منه 
تالفى األلم الذي كانت تشعر به املريضة 
من قبل، والنتيجة تظهر على مراحل 
على مدى عدة أشهر، وال يتكون معه 
أي نوع من اآلثار السلبية بعد اجللسة، 
وليس هناك أي تخ���وف من حدوث 
مضاعفات أو أشكال غير طبيعية من 

االلتئام الذي قد ينتج عنه. 
 

هل هناك تأثير ملا بعد استخدام 
اجلهاز، وما كيفية احملافظة 

على البشرة مشدودة وطبيعية 
ألطول فترة ممكنة؟

٭ هن���اك أمور عامة يج���ب مراعاتها 
وااللت���زام بتنفيذه���ا، وأهمها أن أي 
بشرة فاحتة اللون حتتاج إلى حماية 
ضوئية بصفة مس���تمرة، واحلماية 
الضوئي���ة تعني اس���تخدام كرميات 
احلماية بش���كل يومي حتى مع عدم 
اخلروج والتعرض للشمس، واستخدام 
مواد مضادة لألكسدة سواء عن طريق 
احلبوب أو املواد الطبيعية مثل تناول 
اخلضراوات والفواكه كالتفاح األخضر 
وتناول الش���اي األخضر أو العنب أو 
الرمان، وكذلك استعمال الكرميات التي 
حتتوي على »الهايلورينك أسيد« أو 
»الكوالجني«، أو أخذ مواد »الكوالجني« 

عن طريق الفم.
كذلك هناك طرق حديثة الستكشاف 
بعض املعادن في اجللد والتي قد تنتج 
عنها بعض املشكالت بالبشرة، ولدينا 
جهاز حديث لقياس نسبة املعادن في 
اجللد، وعب���ر هذا ميكن احلفاظ على 
الشباب عن طريق تناول املعادن، وكذلك 
معرفة إن كانت هناك أي مش���اكل في 
امتصاص املعادن، حيث تتم املساعدة 
عن طريق بعض األدوية التي تصاحب 

عمل اجلهاز. 
وهن���اك بعض األدوي���ة احلديثة 
التي تس���تخدم للحفاظ على الشباب 
عن طريق العم���ل على إطالة الغطاء 
»الكروموزومي«، وهو الذي يغطي كل 
»كروموزوم«، وينقص في مس���توى 
الطول كل مرة تنقس���م فيها اخللية، 
وحني يتم تناول هذه األدوية تستمر 
اخلاليا في العمل واالنقسام، مثل اخللية 
الشبابية متاما، ولهذا نكاد نطلق عليها 
حبوب الشباب اجلديدة، وهي تختلف 
كثيرا عن مج���رد تناول »الكوالجني« 

أو غيره. 
 

وهل هذا يعني أن استخدام 
اجلهاز مع حبوب الشباب يأتي 

بنتائج أكثر قوة؟
٭ بالتأكيد فه���و يعني احلفاظ على 

األنيميا وتراكم مساحيق التجميل يسببان الهاالت السوداء.... ونقص احلديد والضغط العصبي وسوء التغذية من أسباب تساقط الشعر 

علوان لـ »األنباء«: املكياج 
والتناول املستمر للمضادات احليوية 
واملسكنات األكثر تأثيراً في ظهور الشيخوخة املبكرة

> اجليل اجلديد من جهاز 
»الثيرماج« تالفى مضاعفات 

الشعور باأللم ونتائجه تظهر 
خالل فترة وجيزة

> »حبوب الشباب« طفرة 
دوائية للحفاظ على 

البشرة لتأثيرها على 
اخلاليا في العمل واالنقسام


