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اأخ�سائي عمليات التجميل

جراحة الوجه والفكني

اأخ�سائي ليزر

خلاليا  نقل  عملية  هي  الذاتية  الدهون  حقن  عملية 

دهنية خا�سة من جزء واحد من اجل�سم اإىل اآخر. لهذا 

التح�س�سي ظاهراً  الفعل  رد  ان يكون  ال�سبب، ال ميكن 

الأن الدهون ماأخوذة من نف�س اجل�سم.

مت  والتي  الدهنية  للخاليا  ميكن  املثال،  �سبيل  على 

مما  ال��وج��ه  يف  حقنها  اإع���ادة  الفخذين  م��ن  �سفطها 

من  الوجه  وملئ  الرخوة   االأن�سجة  على  الق�ساء  يتيح 

جديد الإعادة ال�سكل املثلث له والذي يجعله اأكرث �سبابًا 

ون�سارة.

فوائد تلك العملية:

املظهر  اإع���ادة  هو  الذاتية  ال��ده��ون  حلقن  فائدة  اأه��م 

الذاتية  الدهون  حقن  اأن  كما  للوجه  الطبيعي  ال�ساب 

يعطي اأثر دائم حيث ميكن دومًا حت�سني �سكل ومظهر 

الوجه با�ستخدام الدهون الذاتية

تلك  ع��ن  االأ�سئلة  بع�س  امل��راج��ع��ني  بع�س  يت�سائل 

العملية والتي ميكن ذكرها هنا مع االأجوبة:

هل عملية حقن الدهون الذاتية منا�صبة يل؟

اإذا مل تكونوا موؤهلني لعملية �سد وجه اأو لعملية �سد 

اجلفون وكنتم تبحثون عن حل اأقل جراحة لتح�سني 

مظهر وجهكم وزيادة حجم اخلدين اأو لتح�سني النظرة 

يف  النظر  يف  ترغبون  قد  حتمًا  فاإنكم  العينني  حول 

اإجراء حقن الدهون الذاتية.

هذا  لعمل  �سيوعا  االأك���رث  االأ���س��ب��اب  بع�س  يلي  فيما 

االإجراء:

االأن�سجة  حمل  لتحل  الذاتية  ال��ده��ون  حقن  يتم   •
فقدان  بعد  اأو  ال�سيخوخة،  ب�سبب  املفقودة  الدهنية 

كبري للوزن ي�سبب فقدان يف دهون الوجه. 

• لرفع اخلدود والتي هبطت الدهون منها 
ال�سغرية اخلدود  • لتكبري 

على الهاالت ال�سوداء حتت العينني. • للق�ساء 
ما هي االأماكن التي يتم اأخذ الدهون منها يف العادة؟

نظرة عامة  لعملية حقن الدهون الذاتية

ميكن للأن�صجة الرخوة يف الوجه وكذلك التجاعيد واخلطوط الرقيقة اأو العميقة وكذلك املناطق الغارقة 

حول العينني اأواخلدين اأن تكون حمبطة لنف�صية الإن�صان فحيث اأنها جزء من عملية ال�صيخوخة فاإنها تبداأ 

يف الظهور عندما تبداأ األياف الكولجني والإيل�صتني يف الوجه تبلى ل�صنوات عديدة، كان اإيجاد حلول لذلك 

عملية �صعبة، ويرجع ذلك يف املقام الأول اإىل احلاجة اإىل علجات اآمنة ودائمة. وعلى عك�س املواد ال�صطناعية 

املالئة والتي ت�صتمر فقط لفرتة ق�صرية اأو زرع مادة ال�صيليكون التي لها ملم�س غري طبيعي، فقد ثبت اأن 

احلقن بالدهون الذاتية واملاأخوذة من نف�س اجل�صم هو عملية طبيعية اآمنة، غري م�صببة للح�صا�صية فهذا 

الإجراء يهدف اإىل اإعادة تدوير الوجه وتقدمي تعريف للخدين والذقن. وميكن اأي�صا اأن ت�صتخدم الدهون مللء 

ولت�صحيح ت�صوهات الوجه.

ميكن اأن توؤخذ الدهون من املناطق املمتلئة بالدهون. 

وت�سمل عادة االأرداف اأوالبطن.

اأين ميكن و�صع الدهون التي مت �صحبها؟

ميكن ا�ستخدام الدهون واإعادة حقنها لتح�سني مالمح 

اليدين  و�سيخوخة  �سمور  اخل��دي��ن(،  )مثل  ال��وج��ه 

وكذلك للعيوب اجلراحية اأو الناجتة عن احلوادث.

اأو  الطبيب  االأف�سل دائما ا�ست�سارة  ومع ذلك، فاإنه من 

املمكن عالجها  املناطق  يراد معرفة  عندما  اال�ست�ساري 

يف ج�سمك.

ماذا يجب اأن اأتوقع بعد العملية؟

املناطق  يف  تورم  من  قدرا  ت�سهد  اأن  تتوقع  اأن  يجب 

هناك  يكون  اأن  وميكن  الكدمات  بع�س  اأو  املعاجلة. 

بع�س االأمل اأي�سا، ولكن كل ذلك �سوف يختفي تدريجيا 

اتباع  دائ��م��ا  االأف�سل  م��ن  واإن���ه  اأ�سابيع  ب�سعة  خ��الل 

التي  اجلراحية  للعمليات  الالحقة  الرعاية  تعليمات 

حددها الطبيب املعالج.


