حـــقه الــمــيزوثيرابى )(mesotherapy
حقه غير مؤلم لجرعاث صغيرة مه الفيخاميناث والمعادن واألدويت واألحماض ححج سطح الجلد
انًٛضٔصٛـشاث ٙنزغًٛم انغهذ ْٕ ؿشٚمخ ؽذٚضخ عذاً رؼزًذ ػهٗ ؽمٍ ثؼغ انًٕاد انًغزخشعخ يٍ َجبربد ؿجٛؼٛخ فٗ
ؿجمبد انغهذ انًخزهفخ ثٕاعـخ عٓبص ؽمٍ يزـٕس ؽٛش ٚزى رُشٛؾ خالٚب انغهذ ٔرؾغٔ ٍٛظبئفٓب يًب ٚغبػذ ػهٗ
انزخهض يٍ انؼذٚذ يٍ انًشبكم انزٗ رؤصش ػهٗ عًبل انجششح ٔانشؼش.
س .ما هى الميزوثيرابي؟
ط .رى رظًٛى انؼالط ثبنًٛضٔصٛشاث ٙػهٗ ٚذ ؿجٛت فشَغ ْٕ ٙانذكزٕس يٛشٛم ثٛغزٕس ف ٙػبو  ْٕٔ 1952رمُٛخ
ؿجٛؼٛخ غٛش عشاؽٛخ رزًضم ف ٙؽمٍ غٛش يؤنى نغشػبد طغٛشح يٍ انفٛزبيُٛبد ٔانًؼبدٌ ٔاألدٔٚخ ٔاألؽًبع
األيُٛٛخ ف ٙانًُـمخ انٕالؼخ رؾذ عـؼ انغهذ ،أٔ انـجمخ انٕعـٗ انز ٙرؼشف ثبعى "يٛضٔدٚشو "ٔ ،رشًم انغهذ
ٔاألَغغخ انؼبيخ ٔانُغٛظ انذُْ ٔ ،ٙنّ ػذد يٍ انزـجٛمبد رشًم رخفٛف انٕصٌٔ ،انزخهض يٍ انغٛهٕٛالٚذ
ٔإػبدح انؾٕٚٛخ ٔانشجبة نجششح انٕعّ ٔانشلجخٔ ،رغذٚذ ًَٕ انشؼش .
ٔٚزى رؾؼٛش عشػخ انًؾهٕل انًـهٕة ؽمُٓب ؽغت األفشاد ٔرخزهف رجؼب نهغشع ٔانٓذف

يُٓب ،فئرا كبٌ

ٚذ اعزخذاو يبدح يٕعؼخ نألٔػٛخ ،ف ٙؽ ٍٛرغزخذو يبدح يؼبدح
انًشٚغ ٚؼبَ ٙيضال يٍ ػؼف انذٔسح انذيٕٚخ و
نالنزٓبة ف ٙؽبالد االنزٓبثبد انكضٛشحٔ ،يبدح يُشـخ نهزذفك انٕسٚذ٘ ٔانهًٛفبٔ٘ نؼالط انغٛهٕٛالٚذ يغ فٛزبيُٛبد
ؿجٛؼٛخ ٔيبدح يخذسح نشذ انغهذ ٔصٚبدح يشَٔزّ .
ٔثؼكظ اإلعشاءاد ٔانؼًهٛبد األخشٖ ،فبٌ ػالعبد انًٙصٔصٛشاث ٙرؾمٍ ف ٙانًُـمخ انًـهٕثخ يجبششح ،يًب ٚؾذ
يٍ انزأصٛشاد انغهجٛخ انُبرغخ ٔٚمهم اؽزًبنٛخ انزفبػالد انذٔائٛخ ٔرغًؼ ثئَمبص رذسٚغ ٙنكًٛخ األدٔٚخ انًغزخذيخ
ف ٙكم إعشاء دٌٔ أنىًٚٔ ،كٍ نهًشٚغ ثؼذْب انؼٕدح إنٗ يًبسعخ َشبؿبرّ انؾٕٚٛخٔ ،لذ ٚؼبف إنٗ انًؾهٕل
انغالع ٙفٛزبي( ٍٛع )ٙنزؾغَٕ ٍٛػٛخ ٔيشَٔخ انـجمبد انغفهٛخ يٍ انغهذ .
ٔٚزى ؽمٍ انًؾهٕل يشر ٍٛأعجٕػٛب نًذح رزشأػ يٍ  8 -4أعبثٛغ ،ػهٗ ػذح عهغبد رغزغشق كم يُٓب ػشش دلبئك،
ٔٚغزًش رأصٛشِ نًذح ؿٕٚهخٔ ،ركٌٕ انُزبئظ يؼًَٕخ ٔيهؾٕظخ ،ؽٛش ٚفمذ انًشٚغ  2عُزًٛزشا يٍ يؾٛؾ انفخزٍٚ
ثؼذ عزخ عهغبد فمؾٚٔ ،ؾزبط ثؼذْب إنٗ إعشاءاد ٔلبٚخ ٔيؾبفظخ فمؾ نفزشح  6 - 4أعبثٛغ .
س .ما هى طبيعت المىاد الخى يخم جقنها؟
ط .يٍ انًؼشٔف ػهًٛب أٌ انًُشأ انغُٚ ُٙٛزكٌٕ يٍ صالس ؿجمبد" ،اكزٕدٚشو " انز ٙرزـٕس إنٗ انغهذ ٔانذيبؽ
ٔانضذ٘ ٔانغذد انؼشلٛخ" ٔ ،يٛضٔدٚشو " انز ٙرؼى األَغغخ انهٛفٛخ

ٔانغؼبسٚف ٔانؼظبو ٔانؼؼالد ٔانذٌْٕ،

ٔ"اَذٔدٚشو" انز ٙرزـٕس إنٗ انًؼذح ٔانكجذ ٔانشئخ ٔانجُكشٚبط .
ٔٚؼزًذ اخزٛبس انًشكجبد انذٔائٛخ انًغزخذيخ ف ٙانؼالط ثبنًٛضٔصٛشاث ٙنؾمُٓب ف ٙانـجمخ انٕعـٗ يٍ انغهذ ،ػهٗ
انفغٕٛنٕعٛب اإليشاػٛخ نمخهم أٔ االػـشاةٔ ،ثشكم ػبو فبٌ ْزِ انًٕاد رشًم يٕعؼبد األٔػٛخٔ ،يؼبداد
االنزٓبةٔ ،يشخٛبد انؼؼالد ٔيضٚالد االؽزمبٌ ٔاإلَضًٚبد انٓبػًخ أٔ انًؾههخٔ ،انؾٕٚٛبد يضم انفٛزبيُٛبد

ٔانًؼبدٌ ٔانخالطبد انُجبرٛخٔ ،انهمبؽبد ٔيٕاد يـٓشح يؼبدح نهغشاصٛى ٔيؼٛمبد انٓشيَٕبد

ٔأدٔٚخ ػبيخ

ٔيٕاد رخذٚش .
ٔأٔػؼ انؼهًبء ف ٙانغًؼٛخ انفشَغٛخ نهًٛضٔصٛشاث ،ٙأٌ ْزا انؼالط ٚغبػذ ف ٙػكظ

فٙ
فغٕٛنٕعٛخ انًشع ،ف

ؽبنخ انغٛهٕٛالٚذ انز ٙرشًم ػؼف ٔػبئٔ ٙرذفك نًٛفبٔ٘ نهُغٛظ انذُْ ،ٙفٛغزخذو يٕعغ األٔػٛخ نضٚبدح رذفك
انذؤ ،يُشؾ نإلفشاصاد انهًٛفبٔٚخ ٔعايم يؾهم نهذٌْٕ نزكغٛش انُغٛظ انذُْ. ٙ
أيب نزغذٚذ ًَٕ انشؼشٔ ،يؼبنغخ انظهغ انز٘ ٚظٓش ثغجت األَذسٔعُٛبد انضائذح ٔعٕء رذفك انذو إنٗ فشٔح انشأط
َٔمض انؼُبطش انغزائٛخ ،فٛغزخذو ثشٔرٕكٕل انؼالط ثبنًٛضٔصٛشاث ٙيضٚظ يٍ انًغزٚبد يضم انجٕٛرٔ ٍٛؽًغ
ْٛبنٕسَٔٛك ٔانغٛهٛكا إنٗ عبَت انًٕعؼبد انٕػبئٛخ ٔانًؼٛمبد األَذسٔعُٛٛخ .
ما هى األغراض العالجيت للميزوثيرابي :
 . 1إػبدح انؾٕٚٛخ ٔانشجبة نهٕعّ ٔانشلجخ
ٚغجت رشاكى انذٌْٕ ٔفمذاٌ انًشَٔخ انغهذٚخ ٔانزهف انُبرظ ػٍ عضٚئبد انشادٚكبالد
انشٛخٕخخ ٔثشٔص انزغبػٛذ ٔاسرخبء انغهذٔ ،نكٍ ثبعزخذاو

انؾشح انؼبسح ،ف ٙظٕٓس

انًٕاد انًؼبدح نألكغذح ٔ انفٛزبيُٛبد ٔاألؽًبع

األيُٛٛخ ف ٙانؼالط ثبنًٛضٔصٛشاثًٚ ٙكٍ انزخهض يٍ انذٌْٕ رؾذ انشلجخ ٔإصانخ رهف انشٕاسد انؾشح ٔشذ انغهذ
انًشرخ ،ٙيًب ٚغبْى ف ٙإػبدح

انؾٕٚٛخ ٔانشجبة نهٕعّ ٔانغفٌٕ ٔانشلجخ دٌٔ انهغٕء إنٗ

رمُٛبد شذ انٕعّ

انغشاؽٛخ انز ٙرؾزبط إنٗ يذح ؿٕٚهخ نززؼبفٗ ٔرجذٔ غبنجب ثًظٓش غٙس ؿجٛؼ.ٙ
 . 2رغذٚذ ًَٕ انشؼش ٔيؼبنغخ انظهغ
ٚؤصش انظهغ أٔ رغبلؾ انشؼش ػهٗ كم يٍ انُغبء ٔانشعبلُٚٔ ،زظ ثظٕسح سئٛغٛخ ػٍ ػؼف رذفك انذو ٔانخهم
ف ٙانزٕاصٌ انغزائٔ ٙصٚبدح يغزٕٚبد انٓشيٌٕ انز٘ ٚؼشف ثبعى" دٓٚبٚذسٔرغزٕعزٛشٌٔ ".
ٔٚؼًم انؼالط ثبنًٛضٔصٛشاث ٙػهٗ رشيٛى ؽٕٚظالد انشؼش ٔرؾغ ٍٛعشٚبٌ انذو ٔرُشٛؾ انغغى ػهٗ رغذٚذ ًَٕ
انشؼش انًزغبلؾ ؿجٛؼٛب .
 . 3رخفٛف انٕصٌ
رؼزجش رمُٛخ انؼالط ثبنًٛضٔصٛشاث ٙصٕسٚخ ٔأعبعٛخ نهًشػٗ انشاغج ٍٛف ٙإَمبص
ؽٔ ٕ٘ٛسشٛك ،فٓ ٙرؼًم ػهٗ رؼذٚم ثٕٛنٕعٛخ انخهٛخ انذُْٛخ
انٕلذ َفغّ ،رُشؾ إؿالق انذٍْ انًخضٌّّ،

أٔصاَّ و ٔانؾظٕل ػهٗ عغى

يٍ خالل إػبلخ إشبساد رشاكى انذٌْٕٔ ،فٙ

ًٔٚكٍ رؾذٚذ انًُـمخ انًشغٕة انزخهض يُٓب ٔؽمُٓب ثبنؼالط صى

إػـبء انًشٚغ رمٛٛى غزائ ٙكبيم نًغبػذرّ ف ٙانًؾبفظخ ػهٗ انٕصٌ انًضبنٙ
 . 4.انزخهض يٍ انغٛهٕٛالٚذ
ٚؤصش انغٛهٕٛالٚذ ػهٗ غبنجٛخ انُغبء فٕق عٍ انؼششٚٔ ،ٍٚزغجت ثشكم سئٛظ ػٍ ػؼف انذٔسح انذيٕٚخ ٔانزفزك
انذُْٔ ٙػؼف األَغغخ انؼبيخ ٔاسرخبءْب ٔاالؽزمبٌ انهًٛفبٔ٘.

ٔٚظُف انغٛهٕٛالٚذ ثأسثؼخ يشاؽم ؽغت شكهّ ٔيظٓشِ ػُذ انٕلٕف ٔاالػـغبع ٔلشص انغهذ ،فٛظٓش ثشكم
َمشاد أٔ ػمذ دُْٛخ رؾذ انغهذ ،أٔ لشش انجشرمبل ػهٗ انغهذ ،ف ٙيُـمخ انجـٍ ٔاألفخبرٔ ،نكُّ ال ٚؼزجش يشع
إفشاؽ انٕصٌ .
ٔٚغبػذ انؼالط ثبنًٛضٔصٛشاث ٙػهٗ رظؾٛؼ ْزِ انًشكالد ثزؾغ ٍٛانذٔسح انذيٕٚخ ٔرذفك انذو ٔانغبئم انهٙيفبٔ٘،
ٔرمٕٚخ األَغغخ انؼبيخ ٔإراثخ انذٌْٕ انضائذحٔ ،رؾـٛى انؼمذ انشؾًٛخ انًزشكهخ رؾذ انغهذ .
ُٔٚزظ انغٛهٕٛالٚذ أطال ػٍ يضٚظ يٍ انُغٛظ انذُْٔ ٙاؽزجبط انغٕائمٚٔ ،ظٓش ػُذ  95ف ٙانًبئخ يٍ انُغبء فٙ
يخزهف األػًبس ،رنك أٌ انخالٚب انذُْٛخ ف ٙانغضء األعفم يٍ عغى انًشأح رخضٌ انذٍْ ثكًٛبد أكضش ثغذ يشاد
يًب ٚؾذس ف ٙانغضء انؼهٕ٘ٔ ،رـهمّ ثُفظ

انًمذاس أٚؼب ،األيش انز٘ ٚغؼم يغأنخ رخفٛف انٕصٌ يٍ انغضء

انغفه ٙيغزؾٛال دٌٔ أٌ ٚؤصش ػهٗ انغضء انؼهٕ٘ أٚؼب ثال يجشس ،نزا كبٌ انؼالط ثبنًٛضٔصٛشاث ْٕ ٙانؾم نٓزِ
ػًهٛبد األٚغ فٙ

انًشكهخ ،ألَّ ُٚشؾ ال ؿجمخ انٕعـٗ يٍ انغهذ نزٕصٚغ انغٛهٕٛالٚذ ٔايزظبطّٔ ،رؾغٍٛ
انخالٚب انغهذٚخ .
 . 5سعى انغغى
ًٚكٍ انؾظٕل ػهٗ عغى يضبنٔ ٙلٕاو سشٛك ثبعزخذاو انؼالط ثبنًٛضٔصٛشاث ٙنزشكٛم
ٔانظٓش ٔاألسعم ٔانٛذ ،ٍٚؽٛش رؼًم انفٛزبيُٛبد ٔاألؽًبع

خـٕؽ انجـٍ ٔانزساػٍٛ

األيُٛٛخ ػهٗ شذ انغهذ انًشرخ ٙثًُٛب رغبػذ

األدٔٚخ ٔانًٕاد األخشٖ ف ٙإصانخ انًُبؿك انذُْٛخ ٔرغذٚذ انًظٓش انشجبث ٙنهغغى نٛجذٔ كبنشٚبػ. ٍٛٛ
 . 6اعزخذايبد ؿجٛخ أخشٖ
ٔنهؼالط ثبنًٛضٔصٛشاث ٙاعزخذايبد يزؼذدح ،فٕٓ ٚفٛذ انًشػٗ انًظبث ٍٛثبنزشُغبد
ٔيزالصو انُفك انشعغٔ ٙانزهٛف انؼؼهٔ ٙاالَزبَبدٔ ،عٕء

انؼؼهٛخ ٔانزٕرش ٔانكنك

انزغزٚخ انغًٛجضبٔ٘ االسرذاد٘ٔ ،انزٓبة انًفبطم

انؼظً ،ٙكًب ٚغبػذ ف ٙاإللالع ػٍ انزذخٔ ٍٛإسخبء انؼؼالد ٔرمٕٚخ انؼظبو .
ٔٚزى رؾؼٛش انغشػبد انؼالعٛخ ٔفمب نكم ؽبنخ ،ثؾٛش رؾمٍ انًُـمخ انًظبثخ يجبششح

دٌٔ انذعجت ف ٙؽذٔس

اٜصبس انغبَجٛخ انُبرغخ ػٍ رُبٔل األلشاص انذٔائٛخ ،فؼهٗ عجٛم انًضبل ،رمذّس عشػخ انذٔاء انًغزخذيخ نزخفٛف آالو
انزٓبة انًفبطم انؼظً ٙثغضء يٍ خًغ ٍٛيٍ انغشػخ انًزُبٔنخ ػٍ ؿشٚك انفى نًذح أعجٕع .
ٔلذ ٚغزخذو ف ٙانؼالط ثبنًٛضٔصٛشاث ٙدٔاء "أيُٕٛفٛهه " ٍٛانًخظض نًشػٗ انشثٕٔ ،خالطبد َجبرٛخ ؿجٛؼٛخ
يضم انمشَفم انؾهٕ أٔ انجشعٛى انؾهٕ انفؼبل ف ٙػالط اسرفبع

ػغؾ انذو ،إلراثخ انشؾٕو كًٛٛبئٛب ٔرمهٛض ؽغى

انخالٚب انذُْٛخ ،دٌٔ انؾبعخ نهزخذٚش .
ػبل ف ٙإَمبص انٕصٌ ٔانزخهض
ٔلذ أظٓشد انذساعبد انفشَغٛخ انز ٙأعشٚذ الخزجبس انؼالط ثبنًٛضٔصٛشاث ،ٙأَّ ف
يٍ انغٛهٕٛالٚذٔ ،انزغبػٛذ ٔاإلطبثبد انًؤنًخٔ ،صٚبدح يشَٔخ انغهذ ،كًب أصجذ َغبؽّ ف ٙػالط ثؼغ انؾبالد
انغهذٚخ يضم ؽت انشجبة ٔاألكضًٚب ٔإطبثبد انٓٛشثظ ٔانُذثبد ٔعٕء انزغزٚخ انذُْٛخٔ ،رشممبد انغهذ انُبرغخ
ػٍ انجذاَخٔ ،ؽشٔق انشًظ ٔانضدفٛخ ٔانجٓبق ٔػذو انكفبٚخ انٕػبئٛخ،

ٔألٌ اإلثش انًغزخذيخ فْ ٙزا انؼالط دلٛمخ ٔطغٛشح نهغبٚخ ،فٕٓ غٛش يؤنى ػهٗ اإلؿالقٚٔ ،ؼزجش ػالعب آيُب عذا
ٔال ٚغجت يؼبػفبد عهجٛخ ػذا اصسلبق انغهذٔ ،عًٛغ
األيشٚكٛخ.

األدٔٚخ ف ّٛيظبدق ػهٓٛب يٍ إداسح األغزٚخ ٔانؼمبلٛش

