نظرة عامة لعملية حقن الدهون الذاتية
ميكن للأن�سجة الرخوة يف الوجه وكذلك التجاعيد واخلطوط الرقيقة �أو العميقة وكذلك املناطق الغارقة
حول العينني �أواخلدين �أن تكون حمبطة لنف�سية الإن�سان فحيث �أنها جزء من عملية ال�شيخوخة ف�إنها تبد�أ
يف الظهور عندما تبد�أ �ألياف الكوالجني والإيال�ستني يف الوجه تبلى ل�سنوات عديدة ،كان �إيجاد حلول لذلك
عملية �صعبة ،ويرجع ذلك يف املقام الأول �إىل احلاجة �إىل عالجات �آمنة ودائمة .وعلى عك�س املواد اال�صطناعية
املالئة والتي ت�ستمر فقط لفرتة ق�صرية �أو زرع مادة ال�سيليكون التي لها ملم�س غري طبيعي ،فقد ثبت �أن
احلقن بالدهون الذاتية وامل�أخوذة من نف�س اجل�سم هو عملية طبيعية �آمنة ،غري م�سببة للح�سا�سية فهذا
الإجراء يهدف �إىل �إعادة تدوير الوجه وتقدمي تعريف للخدين والذقن .وميكن �أي�ضا �أن ت�ستخدم الدهون مللء
ولت�صحيح ت�شوهات الوجه.
عملية حقن الدهون الذاتية هي عملية نقل خلاليا
دهنية خا�صة من جزء واحد من اجل�سم �إىل �آخر .لهذا
ال�سبب ،ال ميكن ان يكون رد الفعل التح�س�سي ظاهراً
لأن الدهون م�أخوذة من نف�س اجل�سم.
على �سبيل املثال ،ميكن للخاليا الدهنية والتي مت
�شفطها م��ن الفخذين �إع���ادة حقنها يف ال��وج��ه مما
يتيح الق�ضاء على الأن�سجة الرخوة وملئ الوجه من
جديد لإعادة ال�شكل املثلث له والذي يجعله �أكرث �شباب ًا
ون�ضارة.
فوائد تلك العملية:
�أه��م فائدة حلقن ال��ده��ون الذاتية هو �إع���ادة املظهر
ال�شاب الطبيعي للوجه كما �أن حقن الدهون الذاتية
يعطي �أثر دائم حيث ميكن دوم ًا حت�سني �شكل ومظهر
الوجه با�ستخدام الدهون الذاتية
يت�سائل بع�ض امل��راج��ع�ين بع�ض الأ�سئلة ع��ن تلك
العملية والتي ميكن ذكرها هنا مع الأجوبة:
هل عملية حقن الدهون الذاتية منا�سبة يل؟
�إذا مل تكونوا م�ؤهلني لعملية �شد وجه �أو لعملية �شد
اجلفون وكنتم تبحثون عن حل �أقل جراحة لتح�سني
مظهر وجهكم وزيادة حجم اخلدين �أو لتح�سني النظرة
حول العينني ف�إنكم حتم ًا قد ترغبون يف النظر يف
�إجراء حقن الدهون الذاتية.
فيما يلي بع�ض الأ���س��ب��اب الأك�ث�ر �شيوعا لعمل هذا
الإجراء:
• يتم حقن ال��ده��ون الذاتية لتحل حمل الأن�سجة
الدهنية املفقودة ب�سبب ال�شيخوخة� ،أو بعد فقدان
كبري للوزن ي�سبب فقدان يف دهون الوجه.
• لرفع اخلدود والتي هبطت الدهون منها
• لتكبري اخلدود ال�صغرية
• للق�ضاء على الهاالت ال�سوداء حتت العينني.
ما هي الأماكن التي يتم �أخذ الدهون منها يف العادة؟

ميكن �أن ت�ؤخذ الدهون من املناطق املمتلئة بالدهون .بع�ض الأمل �أي�ضا ،ولكن كل ذلك �سوف يختفي تدريجيا
خ�لال ب�ضعة �أ�سابيع و�إن���ه م��ن الأف�ضل دائ��م��ا اتباع
وت�شمل عادة الأرداف �أوالبطن.
تعليمات الرعاية الالحقة للعمليات اجلراحية التي
�أين ميكن و�ضع الدهون التي مت �سحبها؟
ميكن ا�ستخدام الدهون و�إعادة حقنها لتح�سني مالمح حددها الطبيب املعالج.
ال��وج��ه (مثل اخل��دي��ن)� ،ضمور و�شيخوخة اليدين
وكذلك للعيوب اجلراحية �أو الناجتة عن احلوادث.
ومع ذلك ،ف�إنه من الأف�ضل دائما ا�ست�شارة الطبيب �أو
اال�ست�شاري عندما يراد معرفة املناطق املمكن عالجها
د .خليل �صعب
يف ج�سمك.
زميل كلية اجلراحني الفرن�سية
ماذا يجب �أن �أتوقع بعد العملية؟
�أخ�صائي عمليات التجميل
يجب �أن تتوقع �أن ت�شهد قدرا من تورم يف املناطق
جراحة الوجه والفكني
املعاجلة� .أو بع�ض الكدمات وميكن �أن يكون هناك
�أخ�صائي ليزر

