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يعتبر امليزوثيرابي )Mesotherapy( من أحدث الصيحات 
احلصول  أجــل  من  وذلــك  واجلسم  اجللد  جتميل  عالم  في 
أماكن  في  الــوزن  كتخفيف  املرغوبة  العالجية  النتائج  على 
معينة وجتديد خاليا اجللد إلستعادة نضارته وشبابه، وعالج 
السليوليت وحتسني املظهر اخلارجي للجسم. ولعل من املفيد 

إعطاء القارئ الگرمي فكرة موجزة حول هذا املوضوع.

تقنية طبية قدمية مت  )Mesotherapy( هو  امليزوثيرابي 
إكتشافها في العام 1952 على يد طبيب فرنسي إسمه مايكل 
صغيرة  حقن  عن  عبارة  وهــي   .)Michel Pistor( بستور 
ودقيقة جدًا غير مؤملة إلى حٍد ما، تعطى حتت سطح اجللد 
وحتتوي على مواد وتراكيب مختلفة قد تكون مستخلصات 
نباتية أو مكمالت غذائية أو فيتامينات أو إنزميات أو أحماض 
أمينية أو مواد مغذية أو مواد معدنية أو أدوية. وتقوم فكرة 
األدويــة  أو  املــواد  املزيج من  أن هذا  إستخدامها على نظرية 
يـــؤدى إلـــى إذابــــة الــشــحــم املــتــواجــد حتــت اجلــلــد وإنــكــمــاش 
واسعة  التقنية  هــذه  أن  بالذكر  واجلدير  الدهنية.  اخلاليا 
محدودة  ولكنها  اجلنوبية  وأمريكا  أوروبـــا  فــي  اإلســتــخــدام 
األمريكية وذلك نظرًا ألن  املتحدة  الواليات  اإلستخدام في 
إدارة الغذاء والدواء )FDA( األمريكية لم توافق على أي نوع 

من العقارات واملواد املستخدمة في امليزوثيرابي.

هذا وقد مت إستخدم هذه الطريقة في البداية لعالج بعض 
وإصابات  الدموية  األوعــيــة  أمــراض  مثل  اخلاصة  احلــاالت 
وحتسني  الروماتيزم  وأمــراض  املعدية  واألمـــراض  الرياضة 
ــاء بــعــد ذلـــك في  الــــدورة الــدمــويــة. وســرعــان مــا بـــدأ األطــب
املختلفة.  التجميلية  النوحي  فــي  امليزوثيرابي  إستخدام 
ومع إزدياد نشاط الشرگات املنتجة للمواد املستخدمة في 
امليزوثيرابي وإدعاءتها املتكررة بفاعلية هذه التقنية، إتسعت 
امليزوثيرابي  إستعمال  دواعي  وتعددت  اإلستخدامات  قائمة 

لتشمل اآلتي: التقليل من دهون اجلسم بصفة عامة أو في 
أماكن محددة منه، وعالج السليوليت، وعالج سقوط الشعر 
اجللد،  ونوعية  مظهر  وحتسني  الــنــدبــات،  وعــالج  والصلع، 

وتقليل التجاعيد، وإعادة نضارة الوجه.

ورغم استخدام امليزوثرابي لعدة سنوات في أوروبا إال إنه لم يتم 
حتى اآلن تقييمه بطريقة علمية معتمدة ومحايدة. فالدليل 
العلمي لدعم هذه التقنية يكاد يكون معدوما أو في أفضل 
األحوال ضئياًل جدًا. فليست هنالك دراسات علمية قصيرة 
أو بعيدة األمد على مدى فعاليته واآلثار املترتبة عليه. كما 
مواد  استخدام  حتدد  معايير  أي  هناك  يوجد  ال  بأنه  يبدو 
احلقن املعينة وكمياتها وعدد جلسات احلقن وفترات تكررها، 
كما ال يوجد برتوكول أو برنامج عالجي محدد لإلستعماالت 
التحسن  ودرجــة  العالج  بنتيجة  بالتنبئو  يسمح  املختلفة 

املتوقعة وتوقيتها.

ويلقى امليزوثيرابي حاليًا رواجًا متزايدًا في مختلف أنحاء 
حــاالت  عــالج  فــي  ـــا حيث يستخدم  أوروب وخــصــوصــًا  العالم 
ـــم املــزمــن. أمـــا في  متنوعة مــن إصــابــات املــالعــب إلـــى األل
إستخدامه  تزايد  فرغم  وكندا  األمريكية  املتحدة  الواليات 
مؤخرًا إال أنه يستعمل بصورة رئيسية لتقليل الدهون فيما 
أن  ويعتقد   .)Lipodissolve( الدهون  إذابــة  بإسم  يعرف 
األيض  عملية  وتسريع  الدهون  أكسدة  عن طريق  يتم  ذلك 
داخل اخلاليا لزيادة التفاعالت الكميائية املصاحبة وصواًل 
أن  يجب  وهنا  اجللد.  في  املطلوبة  الظاهرية  التغيرات  إلى 
أكدت  التجميلية قد  للجراحة  األمريكية  أن اجلمعية  نذكر 
املعروفة  للعملية  اآلمن  البديل  ليست  امليزوثيرابي  أن  على 
الطريقة  تعتبر  والتي   ،)Liposuction( الدهون  بشفط 

الوحيدة التي أثبتت كفاءتها للتخلص من الدهون.

)Mesotherapy( امليزوثيرابي
دگتور / حجاب سعود العجمي

رئيس قسم األمراض اجللدية والتناسلية
باملستشفى األميري
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گيفية إستخدام امليزوثيرابي :

بالطبع  وهـــذا  بطريقتني،  امليزوثيرابي  إجـــراء  املمكن  مــن 
يعتمد على الطبيب املعالج ومدى خبرته ومستوى متكنه من 

أي من هاتني الطريقتني.

األولى : تتم باحلقن يدويا بواسطة إبر دقيقة جدًا. وعادة 
ما يتم إجراء حقن متعددة في املكان احملدد على عمق يصل 

إلى الطبقة املتوسطة من اجللد.

وتتميز هذه الطريقة بإعطاء املعالج السيطرة الكاملة على 
مالية  تكلفة  تستدعى  ال  إنها  كما  احملقونة.  املــادة  توصيل 

عالية لشراء أجهزة احلقن املختلفة.

احلقن  أجــهــزة  مبساعدة  فتتم   : الثانية  الطريقة  أمــا 
اخلاصة. وهي أجهزة خاصة تشبه املسدس يتم تثبيت اإلبرة 
إلعطاء  األجهزة  هــذه  معايرة  املمكن  ومــن  عليها.  الدقيقة 
احلقن في اجللد إما بصورة منفردة كطلقة واحدة أو بصورة 

بطلقات متكررة وبسرعات عالية.

أقل  العالج  جعل  في  ملموسة  بفوائد  التقنية  هذه  وتتميز 
مع  املعالج،  للطبيب  وسرعة  سهولة  وأكثر  للمريض،  إيالمًا 

إضافة عنصري الدقة والثبات في توصيل احلقن املتتالية.

ماهي املواد املستخدمة في امليزوثيرابي :

كما  فهي  احلــقــن،  فــي  املستخدمة  بــاملــواد  يتعلق  فيما  أمــا 
على  وأدويـــة  مـــواد  مــن  كبيرة  تشكيلة  تشمل  وأشــرنــا  سبق 
اجللد  طبقات  في  للحقن  قابلة  سائلة  مستحضرات  شكل 
املجموعات  بعض  ذكر  املمكن  ومن  الدقيقة.  اإلبر  بواسطة 
موسعات   : مثل  املـــواد  هــذه  إليها  تنتمى  التى  الكيميائية 
ستيرويدية،  الغير  اإللــتــهــاب  مــضــادات  الــدمــويــة،  األوعــيــة 
للبروتني،  ــة  احلــاّل اإلنــزميــات  العضلي،  الــتــوتــر  مخففات 
وخالصة  واملعادن  الفيتامينات  )وتشميل  البيولوجية  املواد 
النباتات(، اللقاحات، الهورمونات، املواد التخديرية، مضادات 
الفوسفاتيديلكولني  مــادة  إضافة  ميكن  كما  الهورمونات. 
لألكسدة  عامل مضاد  وهي   )Phosphatidylecholine(
في  دهنية  )مـــادة   )Lecithin( اللستني  مــادة  مــن  مشتق 
 )Isoproterenol( ومادة األيزوبدوتيرينول )أنسجة النبات
السليوليت  معاجلة  في  خاصة  بصفة  تستخدمان  واللتان 

وتقليل دهون اجلسم.

ويعتمد إختيار هذه املواد بداية على نوعية وهدف املعاجلة، 
سواء كان ذلك للعالج حاالت طبية معينة أو لتجميل اجللد. 
على  املستخدمة  املـــواد  نوعية  حتــديــد  عــبء  يقع  ثــم  ومــن 
الذي  التدريب  ونوعية  أهمية  تكمن  وهنا  املعالج،  الطبيب 
على  أيضًا  تعتمد  كما  والشخصية.  العملية  وخبرته  تلقاه 
جلنوبية  أمريكا  في  فمثاًل  املعاجلة  ملكان  اجلغرافي  املوقع 

املعاجلون  مييل  والشمالية 
إلــــى إســـتـــخـــدام أدويـــــة ذات 
فـــعـــالـــيـــة أقـــــــوى وبــكــمــيــات 
مع  مقارنة  املعتاد  مــن  أكبر 
ــــا الــذيــن  زمــالئــهــم فــي أودوب
يــبــدون كــثــيــرًا مــن التحفظ 
على مثل هــذا األســلــوب في 

املعاجلة.

ملن يستخدم امليزوثيرابي :
من املمكن لألشخاص البالغني ممن يتجاوز عمرهم 18 سنة 
وال يتعدى 75 سنة، ويتمتعون بصحة عامة جيدة اخلضوع 

للمعاجلة بواسطة امليزوثيرابي.
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متى يجب اإلمتناع عن إستخدام امليزوثيرابي :

احلــاالت  في  بامليزوثيرابي  التجميلي  العالج  جتنب  يجب 
التالية :

املرأة احلامل واألم املرضعة.  •
األشــــخــــاص املـــصـــابـــون بـــــداء الـــســـكـــري املــعــتــمــد على   •

األنسولني.
األشـــخـــاص الـــذيـــن لــديــهــم تـــاريـــخ شــخــصــي بــاإلصــابــة   •

بالسرطان.
األشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي باإلصابة باجللطات   •

الدموية أو األمراض املرتبطة بالدم.
األشخاص الذين يتناولون أدوية مسيلة للدم.  •

األشخاص الذين يتناولون مجموعة من أدوية القلب.  •
األشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي بأمراض القلب.  •
األشخاص الذين يعانون من عدم إنتظام دقات القلب.  •

األشخاص الذين يعانون من السكتة الدماغية.  •

مضاعفات ومحاذير املعاجلة بامليزوثيرابي :

هنالك العديد من اآلثار اجلانبية املصاحبة أو املترتبة على 
املعاجلة بامليزوثيرابي التي يجب التنوية عنها والتحذير من 

إحتمال حدوثها.

•  اإلحساس باأللم : وهذا أمر متوقع متامًا بالرغم من 
إستخدام إبر صغيرة ودقيقة مع زيادة سرعة ومعدل احلقن 
في محاولة لتخفيف هذا األلم. حيث أن عملية اإلحساس 
تعتمد على عدة عوامل منها حدود  باأللم عند األشخاص 
األلم الشخصية ودرجة حساسية املنطقة املعاجلة ومواصفات 

اإلبر واملواد املستخدمة.

قد يحدث هذا في مواضع دخول   : التورم واإلنتفاخ    •
اإلبر في اجللد وحولها. وقد يستمر يوم أو يومني على األكثر، 

وقد يكون مصحوب بحكة خفيفة.

الگدمات : وهــذه عــادة ما تتبع عملية احلقن باإلبر    •
املعاجلة،  املنطقة  في  الدموية  األوعــيــة  بعض  جــرح  نتيجة 
وتظهر على شكل إحمرار أو إزرقاق في اجللد، وعندما تكون 

األوعية املصابة كبيرة نسبيًا وقد يؤدى ذلك إلى تكوين جتمع 
دموي حتت اجللد.

•  التفاعالت التحسسية : وهذه قد تكون عاجلة وفورية 
كــردة فعل  تنتج  وعــادة ما  أو قد حتدث في مرحلة متأخرة، 
حتسسي لبعض املواد أو األدوية املستخدمة في العالج، وقد 

تظهر على شكل طفح جلدي جزئي أو عام.

أكثر  : وهــذه مــن  الــعــدوى واإللــتــهــابــات امليكروبية    •
من  كثير  فــي  تــعــزى  وقــد  الــعــالج،  على  املترتبة  املضاعفات 

األحيان إلى سوء إجراءات التعقيم املتبعة.

•  الضمور : قد يتبع إلتئام التقرحات اإللتهابية الناجتة 
في مواضع احلقن وما يتبعها من تكون ندبات ضامرة.

•  تضرر الكبد : وهذا إحتمال نادر احلدوث إال في حاالت 
إستثنائية يتم فيها إستخدام مواد ضارة جدًا.

وإستخدامه  امليزوثيرابي  قائمًا حول  يزال اجلدل  ال  ختامًا 
سواءًا عالجيًا وجتميليًا برغم اإلهتمام العلمي واإلعالمي في 
األوساط الطبية وبني عامة اجلمهور. والشك أن هناك املزيد 
الغموض  إلزالــة  املطلوبة  العلمية  والتجارب  الــدراســات  من 
إثبات  أهمها  للميزوثيرابي  مختلفة  جوانب  يكتنف  الــذي 
مخاطر  بأي  إرتباطه  إحتماالت  وحتديد  وكفاءته  فعاليته 

صحية وذلك بصورة غير قابلة للشك.


