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 دکتر رامین طاهری
متخصص بیماری های پوست، عضو 

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

6 کاربرد طبی، 3 منع طبی و 4 عارضه طبی بوتاکس

ریشه های افزایش تمایل مردان به انجام عمل های زیبایی

کلینیک زیبایی شماره ششصدویازده  شنبه هفت اسفند نودوپنج26

این روزها بوتاکس نامی آشنا در میان بیشتر مردم 
است و می توان گفت یکی از پرمصرف ترین داروها 
برای جوانسازی چهره، بوتاکس است. این ماده 
شیمیایی، کاربردهای فراوانی دارد و کارش صرفا 
از بین بردن چین و چروک پوست نیست. اما عالوه بر فوایدش، 
مضراتی هم ممکن است داشته باشد؛ مضراتی که عمدتا به علت 
استفاده نادرست از آن رخ می دهد. در یکی از خبرها آمده بود که 
این روزها بسیاری از مردان ایرانی نیز به صف عالقمندان بوتاکس 
پیوسته اند ولی بیشتر آنها از نتیجه کار راضی نیستند و برای اصالح 
مشکالت ایجادشده به پزشک دیگری مراجعه می کنند. در »کلینیک 
زیبایی« این هفته کوشیده ایم به  شکل کامل تری به بوتاکس، انواع، 

کاربردها و عوارضش بپردازیم. با ما همراه شوید.

فایده ها و حاشیه های طبی بوتاکس

این روزها 
همه بوتاکس 
می زنند؛
شما چطور؟!

 پرنیان 
پناهی

بوتاکس دارویی است که برای کاهش عمق چین و 
چروک های صورت و گاهی هم درمان بعضی از بیماری ها 
استفاده می شود. بوتاکس انواع مختلفی دارد ولی نکته 
مهم این است که بوتاکسی تزریق شود که مجوز وزارت 
بهداشت و درمان را داشته باشد چون انواع نامرغوب 
را  دارو  دارند. همچنین  بازار وجود  در  نیز  بوتاکس 
باید استفاده کنند که تبحر و صالحیت الزم  افرادی 
برای تزریق آن را داشته باشند. افراد دارای صالحیت 
شامل متخصصان پوست و مو، جراحان پالستیک و 
جراحان گوش، حلق، بینی هستند. اگر فردی که عمل 
تزریق بوتاکس را انجام می دهد از داروی خوبی استفاده 
نکند و تکنیک های تزریق را نداند، احتمال بروز عارضه 
بیشتر خواهد شد. محل تزریق و عمق آن، میزان رقیق 
مهمی  موارد  دارو  نوع  و  تزریق  تکنیک  دارو،  شدن 
هستند که فقط یک فرد متبحر می تواند از آن اطالع 
داشته باشد. مارک های مختلفی در بازار وجود دارد ولی 
فقط چند نوع از بوتاکس مورد تایید وزارت بهداشت 
است. بوتاکس های چینی معموال مجوز استفاده ندارند 
ولی در ایران معموال مارک کره ای و انگلیسی وجود 
دارد. در نوع کره ای معموال دارو بعد از تزریق نیمه 
 عمر کوتاه تری دارد و فواصل تزریق های بعدی باید 
در مدت زمان کوتاه تری تمدید شوند. بهترین نوعی 
که در حال حاضر در ایران مصرف می شود، انگلیسی 
است. بوتاکس انگلیسی نیمه عمر طوالنی تری دارد و 
مدت بیشتری در پوست باقی می ماند. البته باید این 
نکته را هم در نظر داشت که بعضی از انواع بوتاکس 
ممکن است در بدن فردی نیمه عمر طوالنی تری داشته 
باشد ولی معموال پزشک باید در انتخاب نوع بوتاکس 
و با توجه به نتیجه تزریق های قبلی به بیمار کمک کند. 
تقریبا همه داروها عوارض دارند ولی عوارض در همه 
بیماران دیده نمی شود. شایع ترین عارضه بوتاکس، 
پتوز یا افتادگی ابرو و پلک است. این عارضه به دلیل 
البته  می دهد.  رخ  پلک  باالبرنده  شل شدن عضله 
پتوز معموال موقتی است و به مرور یا با استفاده از 
راه های درمانی خاص برطرف می شود. عارضه بعدی، 
نامتقارن شدن 2 طرف صورت است؛ یعنی احتمال 
این  در  دارد.  وجود  شوند،  غیرقرینه  ابروها  اینکه 
مواقع نیز بیماران نباید نگران شوند چون معموال این 
عارضه بعد از گذشت 6-5 روز خودبه خود برطرف 
می شود. گاهی هم الزم است با تزریق های دیگر در 

مناطق خاص غیرقرینگی را اصالح کرد.

شایع ترین عارضه بوتاکس 
افتادگی پلک است

بوتاکس یا سم کلستریدیوم بوتولینوم محصول نسبتا 
جدیدی است که وارد علم داروشناسی شده است. 
باعث  گذشته  در  که  است  باکتری  حاوی  سم  این 
مسمومیت های کشنده غذایی می شد. مسمومیت های 
مانده و فاسد  تولید سم در غذاهای  به دلیل  غذایی 
ایجاد می شوند و مکانیسم اثر آنها طوری است که 
به سیستم عصبی حمله می کند. با پیشرفت های انجام 
گرفته در علم پزشکی، دانشمندان توانستند بوتاکس را 
از باکتری استخراج و با دوز پایین به عنوان یک داروی 
مفید و اثربخش برای درمان خیلی از بیماری ها استفاده 
کنند. استفاده نامعمول و اضافی از این ماده می تواند 
باعث بروز مشکالت جدی شود و حتی کشنده باشد.
مکانیسم اصلی این دارو به صورت تاثیر بر انتهاهای 
عصبی است که مانع آزاد شدن ماده شیمیایی به نام 
روی  که  می شود  اعصاب  انتهای  از  نوروترنسمیتر 
عضالت تاثیر می گذارد. پس بوتاکس جلوی فعالیت 
عضالت را می گیرد یا باعث فلج موقت آنها می شود.

6 کاربرد طبی بوتاکس
1( در سال های قبل توجه به این ماده برای جلوگیری 
برای  مثال،  به عنوان  بود.  عضالنی  گرفتگی های  از 
دوز  با  بوتاکس  از  کودکان  پلک  گرفتگی عضالنی 

کم استفاده می شد.
2( با پیشرفت علم و مطالعات بیشتر در مورد بوتاکس 
محققان به آثار مفید دیگری پی بردند. پزشکان توانستند 

با استفاده از بوتاکس، فلج عضالنی صورت که در 
آن عضالت صورت غیرقرینه و دچار پرش می شود 

را کنترل کنند.
3( بوتاکس برای مهار تعریق در افرادی که دچار این 
مشکل در دست و پا و زیربغل هستند نیز استفاده می شود.
4( تزریق بوتاکس از تشکیل جوشگاه در افرادی که 
بعد از عمل جراحی یا در اثر ضربه دچار زخم های 

متعدد می شوند، جلوگیری می کند.
5( تزریق بوتاکس در عضالت صورت بیماران مبتال 
به میگرن، تا حد زیادی سردردهای مقاوم به درمان 

را برطرف می کند.
6( امروزه بوتاکس کاربرد زیادی در زیبایی نیز پیدا 
کرده است و تقریبا همه مردم با این کاربرد آشنایی 
دارند. پزشکان متوجه شده اند که اگر از بوتاکس در 
یک سوم  قسمت  در  به خصوص  صورت،  عضالت 
فوقانی آن استفاده کنند، بوتاکس به طور موقت بین 4 تا 
6 ماه عضالت را فلج می کند و این امر مانع ایجاد چین 
و چروک روی صورت می شود. البته این روش برای 
آن گروه از افرادی است که چین و چروک های عمیقی 
ندارند. برای افرادی که سابقه ژنتیکی چین و چروک 
عمیق را دارند نیز توصیه می شود قبل از ایجاد چین و 
چروک از بوتاکس به عنوان وسیله پیشگیری استفاده 
کنند. هرچند ممکن است از بوتاکس در قسمت های 
ایجاد  به دلیل  ولی  شود  استفاده  هم  صورت  دیگر 
عوارض بهتر است تا حد امکان در دوسوم تحتانی 

صورت از این ماده استفاده نشود.

3 مورد منع طبی استفاده از بوتاکس
برخی  دچار  که  بیمارانی  برای  نباید  بوتاکس   )1

اختالالت عصبی مثل بیماری میاستنی گراویس و 
گیلن باره هستند، استفاده شود.

2( تزریق بوتاکس در خانم های باردار و شیرده 
نیز ممنوع است.

3( مصرف بعضی از داروها مانند آنتی بیوتیک ها 
و جنتامایسین که ممکن است با حرکات عضالت 
تداخل داشته باشد نیز از موارد منع طبی استفاده 

از بوتاکس است.

4 عارضه طبی بوتاکس
1( تزریق بوتاکس دردناک است و فرد ممکن است تا 

چند روز اول بعد تزریق درد احساس کند.
2( گاهی در محل تزریق کبودی و تورم ایجاد می شود.
3( مشکل دیگری که شیوع زیادی ندارد، افتادگی 
پلک است. این عارضه معموال در اثر تزریق بد و 
البته  می شود.  ایجاد  غیراستاندارد  ماده  از  استفاده 
افتادگی پلک موقتی است و بعد از مدتی خودبه خود 
یا با درمان های دارویی بهبود می یابد. افتادگی پلک 
معموال در 10-7 روز اول بعد تزریق اتفاق می افتد 
اما مزیتی که این دارو دارد، موقتی بودن آن است. 
بنابراین بیماران نباید نسبت به عوارض آن نگران 

باشند.
4( همان طور که پیش تر گفته شد، بوتاکس عضالت 
بنابراین حرکات ارادی و غیرعادی  را فلج می کند. 
بخشی از صورت را از بین می برد. وقتی تزریق در 
ناحیه یک سوم فوقانی باشد با فردی مواجه خواهیم 
بود که قدرت تکان دادن ابرو و اخم کردن را ندارد. 
بی حسی در چهره باعث می شود فرد از نظر ارتباطی 

مشکل پیدا کند.

چند تحقیق درباره بوتاکس
چند مطالعه مهم در آمریکا در مورد افرادی که تزریق 
بوتاکس و ژل را انجام داده اند، نشان داده کسانی که 
تزریق بوتاکس انجام داده اند، از نظر ارتباطی ضعیف 
شده اند؛ یعنی این افراد نمی توانند خوشحالی و ناراحتی 
خود را نشان دهند و مخاطب متوجه عالیم صورت 
و هیجان آنها نمی شود. مورد بعدی نیز در مورد اثر 
تربیتی مادرانی است که بوتاکس تزریق کرده اند. این 
مادران نمی توانند در مقابل کارهای اشتباه کودک اخم 
کنند و کودک متوجه ناراحتی مادر نمی شود و در نتیجه 
ممکن است هیچ عکس العملی ظاهری و فوری نسبت 
به کارهای بد خود دریافت نکند و بخشی از تربیتش 

که با چهره مادر کنترل می شود، مخدوش شود.
بوتاکس یک انتخاب است و هر کس می تواند این کار 
را انجام دهد ولی تبدیل چهره واقعی به چهره مصنوعی، 
به خصوص در مواقعی که بیمار از پزشک درخواست 
می کند، بوتاکس را برای قسمت مختلف صورت تزریق 
کند اصال درست نیست. شاید این نکته زمانی بیشتر نمود 
پیدا کند که مردی سعی کند تا با تزریق بوتاکس چهره 
خود را تغییر دهد. گاهی تزریق بوتاکس به صورت 
مردان شکل غیرعادی و زنانه ای می دهد ولی تزریق 
بوتاکس در افرادی که چین و چروک زیادی دارند و 
سن ظاهری آنها خیلی بیشتر از سن واقعی شان است 
می تواند اعتماد به نفس آنها را افزایش دهد. در بعضی 
از افراد نیز بدون اینکه عمدی در کار باشد، انقباض های 
ناحیه ابرو باعث می شود که آنها همیشه اخمو و عصبانی 
به نظر برسند. در این مورد نیز تزریق بوتاکس راه درمانی 
خوبی است ولی تزریق بی مورد یا برای از بین بردن 

چین های اندک و... به صالح بیماران نیست.

که  است  موضوعی  زیبا شدن  برای  انسان ها  تالش 
ربطی به جنسیت ندارد. بسیاری از مردان و زنان در 
طول تاریخ همیشه کوشیده اند تا با روش های مختلف 
خود را زیباتر کنند. البته تا همین چند دهه گذشته 
مردان برای جلب توجه جنس مخالف نیاز زیادی به 
زیبایی نداشتند و معموال داشتن هیکل عضالنی ویژگی 
مثبتی برای آنها بود. گرچه رنگ کردن و آرایش مو یا 
استفاده از آویزهای مختلف و شیوه هایی از این قبیل 

در مردان با نژاد ها و فرهنگ های گوناگون دیده می شد 
ولی تمایل برای زیباتر شدن چهره عمدتا اختصاص 
مسایل  تغییر  و  زمان  با گذشت  اما  داشت.  زنان  به 
فرهنگی و نقش های اجتماعی، گویی جامعه به سویی 
پیش رفته است که تمایل به زیباتر شدن که در ذات 
همه انسان ها وجود دارد در مردان و حتی زنان بیشتر 
فرصت بروز پیدا کرده است. در واقع قبل از آن نه 
نیازی به بروز دیده می شد و نه اجازه ای برای بروز 
بود. تمایل به مد، آرایش، زیباسازی اندام و در نهایت 
جراحی های پالستیک رو به گسترش است. شرایط 
اقتصادی، اجتماعی و عرف جوامع کنونی باعث شده 
مردان نیز بتوانند نیاز به زیبا شدن را بیشتر گسترش 
دهند و جامعه نیز می طلبد تا مردان زیباتر باشند. پس 

میل به زیبایی در مردان وجود داشته است، فقط شرایط 
جامعه طوری شده که مردان نیز می توانند چنین میلی 
را بروز دهند. البته تبلیغات برای زیبایی، در دسترس 
بودن مواد مختلف آرایشی و پایین بودن قیمت ابزارهای 
اختصاصی زیبایی، توجه رسانه ها به الگوسازی برای 
جوانان با مانکن ها و هنرپیشه ها و افراد مشهور نیز 

نقش مهمی در گرایش مردم به زیباتر شدن دارد.
اما نکته دیگری را هم باید در افرادی که تمایل به 
افراد  از  بعضی  بگیریم.  نظر  در  دارند،  شدن  زیباتر 
اختالل شخصیت از نوع خودشیفته و نمایشی دارند. 
این افراد تمایل زیادی دارند تا در جمع بیشتر دیده 
شوند و نسبت به دیگران برتری داشته باشند. این تمایل 
در حد محدود، ویژگی بدی نیست ولی اگر فردی بیش 

 از حد تمایل به دیده شدن داشته باشد، به  طوری که
در زندگی روزمره مشکالتی ایجاد شود، اختالل محسوب 
می شود. این 2 اختالل ربطی به جنسیت ندارند و در 
هر 2 جنس دیده می شوند، اگرچه اختالل شخصیت 

نمایشی در زنان بیشتر از مردان وجود دارد.
به نظر می رسد در جوامع کنونی تعداد مردانی که 
دارند،  )هیستریونیک(  نمایشی  شخصیت  اختالال 
این مساله،  اصلی  دلیل  بیشتر شده است و شاید 
افزایش پذیرش جامعه نسبت به مردانی است که 
چنین شخصیت هایی دارند. اما مساله این است که در 
افرادی که جراحی های مختلف انجام می دهند یا ساعات 
زیادی را صرف آرایش می کنند، بحث اختالل شخصیت 

مطرح می شود که این افراد نیاز به مشاوره دارند.

روز عشق ما، روز عشق آنها

ادامه از صفحه 26
اما ولنتاین چیست؟ 14 فوریه، روز جشنی است که داستان های 
زیادی پشت سر دارد. گویا یکی از این داستان ها در رابطه با کشیشی 
به نام ولنتاین در روم باستان است که به خاطر آنکه برای سربازانی 
که حق ازدواج نداشتند، امکان ازدواج فراهم می کرد، زندانی شد. 
او دختر زندانبان یعنی »آستریوس« را معالجه کرد و قبل از اجرای 
حکم اعدامش نامه ای برای وداع خطاب به او نوشت و زیرش امضا 
کرد: »ولنتاین تو!« به همین دلیل، کادوهایی که در چنین روزی در 
فرهنگ غرب به یکدیگر می دهند، هدیه ای است از جنس گل که با 

نمادهایی از قلب تزیین می شود.
ملت ما از جمله ملت هایی است که زندگی اش در طول تاریخ با 
جشن و شادمانی پیوند فراوانی داشته. ایرانیان باستان به مناسبت های 
گوناگون جشن می گرفتند و با سرور و شادمانی روزگار می گذراندند. 
این جشن ها نشان دهنده فرهنگ، سبک زندگی، خلق و خو، فلسفه 
زندگی و جهان بینی ایرانیان باستان بوده است. به نظر می رسد از آنجا 
که ما با فرهنگ باستانی خود آشنا نیستیم، شکوه و زیبایی این فرهنگ 

نیز با ما بیگانه شده است.
کمتر کسی است که بداند در ایران باستان، نه چون رومیان از 3 قرن 
پس از میالد- که از 20 قرن پیش از میالد- روزی موسوم به روز 
عشق وجود داشته است. این روز سپندارمذگان یا اسفندارمذگان 

نام داشته است. فلسفه بزرگداشت این روز به عنوان »روز عشق« به 
این صورت بوده است که در ایران باستان هر ماه را 30 روز حساب 
می کردند و عالوه بر اینکه ماه ها اسم داشتند، هر یک از روزهای ماه 
نیز یک نام داشتند. روز پنجم سپندارمذ بوده است. سپندارمذ لقب 
ملی زمین یعنی گستراننده، مقدس و فروتن است. زمین نماد عشق 
است چون با فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق می ورزد. زشت 
و زیبا را به یک چشم می نگرد و همه را چون مادری در دامان پر مهر 
خود امان می دهد. به همین دلیل در فرهنگ باستان اسپندارمذگان 
را نماد عشق می پنداشتند. امیدوارم دست از این افراط و تفریط ها 
برداریم و خودمان باشیم تا به قول  آن ضرب المثل قدیمی، راه رفتن 
خود را فراموش نکنیم. ما اوقات بسیاری داریم که در آنها می توان 

به کودکان هدیه داد؛ مثل روز تولد، روز کودک، روز شروع مدرسه، 
روز دریافت کارنامه... یقینا می توانیم روزها و بهانه های بسیاری برای 

کادو دادن به همسرمان یا دوستانمان نیز پیدا کنیم.
این مناسبت ها به جز افزایش مشکالت ارتباطی سودی ندارد. خانمی 
که همیشه به همسرش مراجعه می کرد، در جلسه گذشته به تنهایی 
آمده بود و وقتی علت را جویا شدم، گفت از ولنتاین به بعد قهر کردیم 
چون ایشان فکر می کند ارتباط ما بعد از 7سال دیگر نیازی به گرفتن 

چنین مراسمی ندارد و انگار من برایش عادی شده ام! 
متاسفانه به نظر می رسد ما با انبوهی از پیش فرض های ذهنی می خواهیم 
ادای دوست داشتن را به شیوه غربی درآوریم و نتیجه اش چیزی جز 

تفسیر ناصواب وقایع و افزایش مشکالت ارتباطی نیست.

 دکتر بابک ساعدی
متخصص گوش و حلق و بینی، عضو 

هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر حامد محمدی کنگرانی
روان پزشک و مشاور خانواده و عضو 

کمیته رسانه و کمیته روان درمانی انجمن 
روان پزشکی ایران
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