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درمان اگزمای پوستی با یک روش غیرمعمول

نتایجیکآزمایشجدیدتوسطمحققاننشانمیدهدقراردادنباکتریزنده""Roseomonasmucosa
کهازافرادسالمگرفتهشدهرویپوستمبتالیانبهاگزمامیتواندروشموثریدردرماناینعارضهپوستی
باشد.بهگزارشایسنا،دربررسیهایمحققانمشاهدهشدزمانیکهپوستگروهیازبزرگساالنوکودکان
مبتالبهبیماریاگزماباباکتریزندهگرفتهشدهازپوستافرادسالمپوشاندهشودشدتعالئماینعارضهو
نیازبهدریافتداروبرایبسیاریازبیمارانبهطورچشمگیریکاهشپیدامیکند.

گزارش

امکانپذیر ی بازگشت چربی
بعد از عمل لیپوساکشن
استفاده از لیپوساکشن به عنوان یک
روش کاه��ش وزن و همی��ن ط��ور به
عنوان پیشگیری از خطرات چاقی را به
هیچ عنوان تأیید نمیکنیم چرا که فرد
برای به دس��ت آوردن وزن مناسب و
کاه��ش چربی بدنی باید رژیم غذایی
مناس��ب و تحرک بدن��ی و ورزش را
مدنظر قرار دهد
دبیر انجم��ن جراحان پالس��تیک و زیبایی
ب��ا تاکید بر اینک��ه انجام لیپوساکش��ن در
مطبها و حتی کلینیکهای پوست ممنوع
و غیرقانون��ی اس��ت ،گف��ت :بع��د از عم��ل
لیپوساکش��ن بازگش��ت چربی ص��د درصد
امکانپذیر بوده چرا که هر سلول چربی هزار
برابر حجم خودش را میتواند پیدا کند البته
قسمتهای ساکشن شده دیرتر رشد میکند
و باید توجه داش��ت که رژیم غذایی و ورزش
دو اصل مه��م در کاهش وزن و چربی بدنی
به شمار میروند.بابک نیکومرام ،اظهارداشت:
زمانی ک��ه عملی همچون لیپوساکش��ن در
مطب انجام ش��ود به دلی��ل اینکه نمیتوان
در ای��ن مراکز تغییرات آب و الکترولیت بدن
را س��نجید و احتمال کمخونی ش��دید و یا
خونریزی داخلی وجود دارد ،بسیار خطرناک
بوده و عواقبی را همچون مرگ میتواند برای
فرد به همراه داش��ته باش��د.نیکومرام گفت:
عمل لیپوساکش��ن تنه��ا در مراکز جراحی
محدود و بیمارستانها میتواند انجام شود و
عملنیزتنهابایدتوسطگروهجراحانفوقتخصص
پالس��تیک و ی��ا پزش��کانی ک��ه دورههای
مصوب وزارت بهداش��ت را گذراندهاند انجام
ش��ود .وی در م��ورد تبلیغ��ات انجام ش��ده
در خص��وص عمله��ای بادیکانتورینگ و
پیکرتراش��ی به عنوان یک روش کاهش وزن
گفت :اس��تفاده از لیپوساکشن به عنوان یک
روش کاه��ش وزن و همین ط��ور به عنوان
پیشگیری از خطرات چاقی را به هیچ عنوان
تأیید نمیکنیم چرا که فرد برای به دس��ت
آوردن وزن مناس��ب و کاه��ش چربی بدنی
بای��د رژیم غذایی مناس��ب و تحرک بدنی و
ورزش را مدنظ��ر ق��رار دهد و در صورتی که
ای��ن موضوعات ج��واب نداد ب��رای برخی از
چربیهای مقاوم میتوانیم به صورت محدود
بخشی از آن را لیپوساکشن کنیم .دبیر انجمن
جراحان پالستیک و زیبایی اظهار کرد :بعد از
عمل لیپوساکشن بازگشت چربی صد درصد
امکانپذیر بوده چرا که هر سلول چربی هزار
برابر حجم خودش را میتواند رشد دهد البته
قسمتهای ساکشن شده دیرتر رشد میکند
و باید توجه داش��ت که رژیم غذایی و ورزش
دو اصل مه��م در کاهش وزن و چربی بدنی
به شمار میروند .نیکومرام گفت :با توجه به
عدم آگاهی مردم و تبلیغات غیرواقعی انجام
شده از هر  10بیماری که برای لیپوساکشن
مراجعه میکنند غالباً هشت مورد آنها تأیید
نمی ش��ود و تنها دو تا سه مورد ممکن است
اندیکاس��یون عمل جراحی را داش��ته باشند
بنابراین باید پزشک بررسی کند که آیا انجام
لیپوساکش��ن میتواند مفید باش��د یا خیر و
پس از آن برای بیمار تصمیمگیری شود.وی
اضافه ک��رد :گاهی بیمار  110کیلوگرم وزن
دارد و اندکس توده بدن��ی باالی  ۴۰دارد و
برداش��تن نهایت  10لیتر چربی از آن تأثیر
چندان��ی نداش��ته و احتماال ط��ی چهار ماه
آینده با عادات غذایی نامناس��ب آن چربی
دوباره به بدن بازمیگردد عالوه برآنکه انجام
ای��ن عمل میتواند خطرات و عوارض زیادی
را به همراه داشته باشد.دبیر انجمن جراحان
پالس��تیک و زیبایی در م��ورد عمل حجیم
ک��ردن لبها ،گفت :هر گونه م��واد تزریقی
حج��م دهنده ج��زو کاالی پزش��کی بوده و
فردی که ای��ن اقدام را انج��ام میدهد باید
حتماً پزش��ک و آموزش کافی در این زمینه
را داشته باش��د و با رعایت موازین علمی در
مطب و س��ایر مراکز پزش��کی مجاز صورت
گیرد.نیکوم��رام افزود :انجام این مس��ئله در
آرایش��گاهها و مراکز غیرمجاز منسوخ است
چرا که این موض��وع میتواند نکروز (زخم و
سیاه ش��دن بافت) ،عفونت و از دست دادن
کل حجم لب شود.وی تأکید کرد :اگر تزریق
در رگ و عناص��ر حیاتی که نباید تزریق در
آن صورت گیرد انجام ش��ود عوارض زیادی
ب��رای ف��رد ایج��اد خواهد ش��د .همچنین
مراک��ز غیرمجاز همچون آرایش��گاهها انجام
این مس��ئله برای آنها ممنوع بوده حتی اگر
پزش��کی دست به انجام چنین عملی در این
مراکز بزند.

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲۸در میان بگذارید.

یافته

کشف روش جدید تشخیص
بیماری قلبی عروق کرونر

محققان تکنولوژی جدیدی موسوم به سیستم
کمی) را
اندازه گیری ( QFRنس��بت جریان ّ
توس��عه داده اند که موردتایید سازمان غذا و
دارو چین قرار گرفته اس��ت .به گزارش مهر،
در ح��ال حاض��ر آنژیوگرافی ع��روق کرونر،
رایج ترین ش��یوه تش��خیصی بیماری قلبی
عروق کرونر به شمار می رود .در روش جدید
براس��اس آنالیز محاس��باتی تصویر اشعه X
آنژیوگرافی عروق کرونر ،سیس��تم به QFR
دس��ت می یابد ک��ه می تواند به تش��خیص
بیم��اری قلبی عروق کرون��ر کمک کند .این
روش جدید نیاز به جراحی یا داروهای اضافی
ندارد.مطالعه بالینی نشان می دهد این شیوه
جدی��د می تواند عملکرد ع��روق کرونر را در
مدت  ۴دقیقه ارزیابی کرده و میزان صحت و
درستی آن در مقایسه با آنژیوگرافی  ۳۳درصد
بیشتر است«.چن یاژو» ،عضو تیم تحقیق ،در
این باره می گوید« :ش��یوه جدید به پزشکان
در تشخیص بیماری قلبی عروق کرونر کمک
می کند و آنها قادر به تصمیم گیری بهتر در
زمینه ن��وع درمان همچون احتم��ال نیاز به
کاشت استنت در قلب ،خواهند بود».

نکته

در جا زدن ذهن کودک با
وقتگذرانیمقابلمانیتور

امروزه برخی ک��ودکان به طرز افراط گونهای
به گش��ت و گذار در ش��بکههای اجتماعی و
ل هستند .به گزارش
بازیهای رایانهای مشغو 
ایس��نا ،بر اس��اس نظریه یک عصبشناس،
توانای��ی ذهن��ی ای��ن ک��ودکان در ح��د
سه سالگی باقی خواهد ماند وافسردگی آنها را
تهدید میکند.یک عصب شناس و متخصص
دراین باره هش��دار داد ،وقت صرف کردن در
شبکههای اجتماعی تاثیر منفی بر رشد ذهنی
و عاطفی کودکان دارد و باعث میش��ود آنها
فقط با توان ذهنی یک بچ ه س��ه س��اله رشد
کنند.بارون��س س��وزان گرینفیل��د ،محقق
دانش��گاه آکس��فورد در ای��ن ب��اره میگوید:
بازیه��ای ویدئویی و ش��بکههای اجتماعی
از ک��ودکان توانای��ی ارتباط برق��رار کردن با
همدیگر را س��لب کردهاند و آنها دائما دنبال
چیزی میگردند که حواسشان را پرت کند.

نوآوری

سریع ترین روش تشخیص
حمله قلبی با آزمایش خون

محققان موفق به توسعه آزمایش خونی شدند
که در کمتر از یک س��اعت ،حمل��ه قلبی را
تشخیص می دهد.به گزارش ایرنا  ،این تست
جدید نسخه حساس تر و دقیق تر آزمایشی
اس��ت که در حاالت اورژانسی برای تشخیص
بیم��اری ه��ای قلبی م��ورد اس��تفاده قرار
می گیرد و زمان تشخیص را از سه ساعت به
یک ساعت کاهش داده است .در این آزمایش
از پروتئین��ی به ن��ام «تروپونین» اس��تفاده
میشود.اینپروتئینزمانیدرجریانخوندیده
می شود که عضالت قلب بر اثر عارضه ای مانند
حمله قلبی آسیب دیده باشند .معموال برای
تش��خیص این پروتئین به س��ه ساعت زمان
نیاز اس��ت ،ولی در این روش جدید به دلیل
حساسیت باالی آن ،زمان تشخیص کمتر از
یک ساعت است.این تست سریع برای افرادی
که ناگهانی به درد قفسه سینه دچار می شوند،
توصیه شده است و محققان امیدوارند به طور
گسترده مورد استفاده قرار گیرد .امکان نجات
بیمار مبتال به حمله قلبی در صورت تشخیص
زود هنگام چند برابر بیشتر است .بیماری های
قلبی مهمترین عامل مرگ و میر در سراس��ر
جهان محسوب می شوند.

محقق��ان توانس��تند س��اختار نوعی چرب��ی دارای
زنجیره بلند را که در الیه چربی س��طح اشک نقش
اساسی بر عهده دارد ،شناسایی کنند.
ب��ه گ��زارش ایرن��ا  ،الی��ه چربی اش��ک ،یک الیه
میکروسکوپی از چربی است که روی اشک چشم را
پوش��انده و مانع تبخیر آن می شود و این چربی دارای زنجیره
بلند ،از سفت شدن الیه چربی (ماسیدن) جلوگیری می کند.
الیه چربی اشک توسط میبوم که در زیر پلک قرار دارد ،ترشح

شناسایی ساختار چربی موجود در اشک چشم

می ش��ود.از مدت ها قبل محقق��ان می دانند که
چربی زنجیره بلند از دو نوع اس��ید چرب تشکیل
شده اس��ت ،اما نحوه اتصال این اسیدهای چرب
تا کنون مش��خص نبوده که آی��ا این چربی ها به
صورت ش��اخه ای به یکدیگر متصل می شوند یا
پیوندهای سر به سر دارند .روش های متداول طیف سنجی نیز
نتوانستند ساختار این ترکیب ها را مشخص کنند .خوشبختانه
محقق��ان در ط��ول ده��ه گذش��ته روش های طیف س��نجی

جدی��دی را توس��عه داده ان��د ک��ه راه را ب��رای شناس��ایی
ویژگ��ی های خ��اص چربی ه��ا فراهم می کن��د .محققان با
اس��تفاده از ای��ن روش های نوین دریافتن��د اغلب چربی های
دارای زنجیره بلند به صورت س��ربه سر با یکدیگر پیوند برقرار
می کنند.اکنون محققان در تالشند تا یک چربی دارای زنجیره
بلن��د را شناس��ایی کنند که بتوان از آن ب��ه عنوان یک مولفه
قطره های چشمی برای جلوگیری از خشک شدن چشم استفاده
کرد.

آفتاب یزد در گفت و گو با متخصص و جراح پوست و مو بررسی کرد

مراقبت های الزم
پس از تزریق چربی

ممکن است پس از تزریق چربی ،دو طرف صورت تقارن نداشته باشد و یک سمت
نسبت به طرف دیگر بیشتر ورم داشته باشد که طبیعی است و در روزهای آتی بهبود
یافته و یکدست میشود ،البته در برخی موارد عدم یکنواختی و تقارن برای چند هفته
بعد از تزریق باقی میماند که در جلسات ترمیمی برطرف میشود
آفت�اب ی�زد -گ�روه زندگی :امروزه پزش��کان
روشها و مواد مختلفی را برای بازگرداندن جوانی و
شادابی به ظاهر شما پیشنهاد میکنند .روشهای
تزریقی یکی از ش��ایع ترین روشها و چربی یکی از
شایع ترین موادی است که برای این منظور استفاده
میشود.مانند سایر روشهای تزریقی ،چربی باعث
کاهش یا برطرف شدن چین و چروک میشود .در
مورد تزریق چربی نیز به دلیل زنده بودن این بافت
و لزوم پیوند حداکثری ،الزم اس��ت که از بایدها و
نبایده��ای بعد از تزریق آن مطلع باش��ید.با توجه
به اهمیت موضوع آفتاب ی��زد در این باره با دکتر
حمید وحیدی ،متخصص و جراح پوست و مو گفت
و گو کرده اس��ت .وی در این باره میگوید :پس از
تزریق چربی ممکن است ورم و کبودی و مختصری
ناراحت��ی و درد در محل تزریق یا محل برداش��ت
چربی ایجاد شود که طبیعی است و ظرف چند روز
تا چند هفته بر طرف میشود ولی افراد میتوانند
از کیسه یخ برای برای کاهش ورم و کبودی کبودی
در منطقهای که چربی برداشته شده تا سه روز بعد
از عمل اس��تفاده نمایند .دکتر وحیدی با بیان این
نکته که "پس از تزریق چربی اس��تفاده از مسکن
برای تخفیف درد مجاز اس��ت" ،ادامه داد :فرد باید
دو تا س��ه ش��ب پس از تزریق چربی به پشت و در
حالت نیمه نشس��ته یا در حالتی که زیر سر بلند

باشد ،بخوابد ،این کار را میتوانید با استفاده از چند
بالش انجام دهید.این متخصص و جراح پوست و مو
خاطرنشان کرد :باید توجه داشته باشید که پس از
تزریق چربی به صورت ،ممکن است ورم ظرف سه
یا چهار روز آینده بیش��تر گردد که باید گفت اصال
جای نگرانی نیس��ت و طبیعی است طی چند روز
یا چند هفته آینده بر طرف میش��ود بدین خاطر
که بافت چربی بسیار حساس است و سریع از بین
میرود معموال پزشکان مقدار بیشتری از چربی را
ب��ه صورت تزریق میکنند که در صورت نشس��ت
چربی طی هفتههای آتی مقدار مناس��بی از چربی
باقی بماند و یکی از علل تورم غیر عادی در روزهای
اول بعد از ازتزریق همین مس��ئله است.وی عنوان
کرد :ممکن اس��ت پ��س از تزریق چربی ،دو طرف
صورت تقارن نداش��ته باشد و یک سمت نسبت به
طرف دیگر بیشتر ورم داشته باشد که طبیعی است
و در روزهای آتی بهبود یافته و یکدس��ت میشود،
البته در برخی موارد عدم یکنواختی و تقارن برای
چند هفته بعد از تزریق باقی میماند که در جلسات
ترمیمی برطرف میشود .دکتر وحیدی با بیان این
نکت��ه " پ��س از تزریق چربی مص��رف نمک برای
کاهش تورم صورت باید محدود شود" ،اظهار کرد:
در زمان استراحت و نقاهت پس از تزریق چربی از
فعالیتهای سنگین و خم شدن به مدت طوالنی که

دارویکاهشریسکحملهقلبیازطریقمیکروبهایروده
محققان دس��ته جدی��دی از داروه��ا را طراحی
کرده اند که ریس��ک بیماری های قلبی-عروقی
را با هدف گیری گ��روه خاصی از میکروبیوم ها
در روده کاهش م��ی دهد.به گزارش مهر ،نتایج
منتشرشده توسط محققان نشان می دهد برخی
ترکیبات می توانند مانع از تشکیل مولکول های
مضر مرتبط با بیماری قلبی توسط میکروب های
روده شوند ،بدون آنکه میکروب ها را نابود کنند،
از اینرو ،برخالف آنتی بیوتیک ها دارای عوارض
جانبی و مقاومت آنتی بیوتیکی نیستند.محققان
دریافتن��د داروی جدید در م��وش ها موجب از
بین رفتن دو فاکتور اصلی بیماری قلبی-عروقی
ش��د ،یعنی افزایش واکنش پالکت ها و تشکیل
لخت��ه ه��ای بیش��تر از طریق کاه��ش میزان"
"TMAO"."TMAOمحصولجانبیباکتریهای
روده است که در طول هضم غذا تولید می شود".
" TMAOزمان��ی تولی��د م��ی ش��ود ک��ه
"
رئیس مرکز تحقیقات پزشکی شخصی دانشگاه
علوم پزشکی بقیةاهلل (عج) با بیان اینکه پزشکی
ش��خصی با بهره گیری از عل��وم مختلف پنجره
جدیدی در پزش��کی باز کرده که بر اس��اس آن
تشخیص و درمان هر شخص منحصر بفرد است،
گفت :بر اس��اس پزشکی ش��خصی ،درمانهای
بیماران هدفمند خواهد ش��د و عالوه بر کاهش
هزینهها با کمتر ش��دن ع��وارض درمان مواجه
هس��تیم.دکتر محمد علی صارمی اظهار داشت:
پزشکی ش��خصی رویکردی مفهومی از پزشکی
نوین اس��ت که در آن پیش��گیری ،تش��خیص،
درمان و مراقبت از بیمار بر اس��اس ویژگی های
منحص��ر بف��رد خود ش��خص انج��ام میگیرد.
صارمی با اشاره به اینکه با توجه به ژنوم منحصر
بف��رد و محیط زندگی متفاوت ه��ر بیمار برای

باکتری های روده کولین ،لسیتین و کارنیتین ،مواد
مغذی فراوان در محصوالت حیوانی نظیر گوشت
قرم��ز و جگر را هضم می کنند .ترکیبات جدیدا ً
طراحی شده به لحاظ س��اختاری شبیه کولین
هستند ،از اینرو سلول های باکتری فریب خورده
و آنه��ا را به عنوان مواد مغذی مصرف می کنند.
طبق این مطالعه ،زمانی که این دارو جدید وارد
میکروب می ش��ود ،تولید  TMAOرا از طریق
عدم فعال س��ازی یک آنزیم خاص در میکروب
روده موس��وم به "پروتئین  Cاستفاده کننده از
کولین ،متوق��ف می کند.نتایج نش��ان داد تنها
یک بار مصرف دوز خوراکی یک بازدارنده قوی در
مدل های حیوانی به شکل قابل توجهی موجب
کاه��ش می��زان  TMAOدر خون ت��ا بیش از
 ۳روز شد و در نتیجه هم افزایش واکنش پذیری
پالک��ت ها و هم افزایش تش��کیل لختگی خون
به دنبال آسیب عروقی از بین می رود.

شمارش تعداد سلول های خون با مچ بند هوشمند
محققان یک مچ بند هوشمند ساختند که قادر
اس��ت با استفاده از حس��گرهای زیستی تعداد
ذرات از جمله س��لول های خ��ون ،باکتری ها
و س��ایر ذرات ارگانیک ی��ا غیرارگانیک هوا را
نیز ش��مارش کند.به گزارش ایرنا  ،این مچ بند
از طریق ارتباط بی س��یم با گوش��ی هوشمند
قادر اس��ت مجموعه جدیدی ابزارهای سنجش
وضعیت سالمت و نظارت بر محیط را در اختیار
قرار دهد.
ابزارهای پوش��یدنی فعلی تنها قادر به سنجش
برخ��ی از پارامتره��ای فیزیک��ی از جمل��ه
ضرب��ان قل��ب و می��زان فعالیت هس��تند .اما
قابلیت ش��مارش تعداد س��لول ه��ای مختلف
موج��ود در جری��ان خ��ون ،فناوری س��نجش
س�لامت را به س��طح باالتری ارتق��ا می دهد.
این مچ بند هوش��مند از یک نوار پالس��تیکی
تشکیل ش��ده که روی آن مدارات الکترونیکی

درمان هدفمند بیماران با بهرهمندی از پزشکیشخصی

ایشان باید درمان متفاوتی داشته باشیم ،افزود:
در گذش��ته برای همه بیماران ب��ا یک بیماری
مش��ابه روش درمانی یکس��انی استفاده میشد
ولی امروزه مشخص شده برای افراد مختلف باید
روشهای درمانی منحصر بفرد خود ش��خص را
به کار برد .وی اظهار داشت :در ارتباط با درمان
س��رطان در بهترین حالت در بیش از  ۵۰درصد
موارد درمان جواب نمیدهد و این مسئله نشان
م��ی دهد ک��ه ایراداتی در مرحله تش��خیص و
درمان مناسب وجود داشته است ،لذا در پزشکی
نوین با به کار بردن مفهوم پزش��کی ش��خصی
هر فرد بر اس��اس ژنوم خود ف��رپ درمانی الزم
و کارآم��د را دریافت خواهد نم��ود .وی با بیان

مولکول عامل درد و خارش پوست شناسایی شد
مطالع��ات جدید محققان نش��ان می دهد یک
مولکول در ایجاد خارش و درد پوس��ت ناشی از
بیماری های التهابی نقش دارد.به گزارش ایرنا ،
این مولکول phosphate-1 sphingosine
یا ب��ه اختص��ار  S1Pن��ام دارد و از طریق دو
مس��یر متمایز ،در ایجاد خارش و درد پوست در
بیماری هایی مانند پسوریازیس و دیگر بیماری های
التهاب��ی مانند آس��م نق��ش دارد.محققان در
ادامه مطالعه و با بررسی مدل حیوانی ،گیرنده
این مولکول به نام  S1PR3را شناسایی کردند
و دریافتند با انس��داد ای��ن گیرنده می توان از
خارش و درد پوس��ت جلوگیری کرد .خارش و
درد پوس��تی عوارض جانبی بسیاری از بیماری
هاس��ت و باعث آزار بیمار می شود.این مطالعه
در س��اخت داروهای موثر ب��رای درمان درد و
خارش پوس��ت بسیار موثر اس��ت و مهمترین
هدف آن کاهش عوارض پس��وریازیس اس��ت.
پس��وریازیس یک بیم��اری خودایمنی التهابی
مزمن پوس��تی اس��ت که دو تا سه درصد افراد

ممکن است باعث بیشتر شدن تورم شود ،خودداری
شود.فعالیتهای سنگین و ورزش تا یک هفته باید
محدود ش��ود و اگر به ورزش کردن عادت دارید به
تدریج و آهسته و به میزان یک سوم تا نصف میزان
معمول و بعد از هفته اول فرد مجاز به شروع است.
محدودیتی برای فعالیت در قسمتی که چربی از آن
برداشته شده نیست ولی باید مراقب افزایش فشار
شکمی که میتواند منجر به افزایش تورم شود ،بود.
وی بیان داش��ت :پس از تزریق چربی ،اس��تفاده از
گریم و آرایش و ضد آفتاب بالمانع است.در صورت
تجویز آنتی بیوتیک موضعی و خوراکی یا هر داروی
دیگری که پزشک تجویز نموده ،طبق دستور باید
مصرف شود .وحیدی یادآور شد :تا یک سال بعد از
تزریق چربی ،تغییرات در منطقه تزریق ادامه دارد و
امکان تورم نیز تا شش ماه بعد از وجود دارد بدین
خاط��ر در صورت نیاز به ترمی��م و روتوش پس از
تزری��ق چربی ،معموال بع��د از یک تا چند ماه بعد
بنا بر صالحدید پزشک انجام میگیرد و میتوان از
چربی تازه که باید دوباره استحصال شود یا چربی
فریز ش��ده که در فریزر نگهداری میشود،استفاده
کرد .این متخصص و جراح پوست و مو با بیان این
نکت��ه که " از عوارض تزری��ق چربی کبودی و ورم
و غیر قرینگی و نکروز چربی و پوس��ت اس��ت که
نادر اس��ت و با تمهیدات پزشکی مدیریت و درمان

س��فید پوس��ت را تح��ت تاثیر ق��رار می دهد.
عود عالیم این عارضه در فصل سرما بیشتر دیده
می شود .مهمترین عالیم پسوریازیس شامل ایجاد
تکه های ضخیم قرمز رنگ پوستی و فلس های
نقره ای رنگ اس��ت که بس��یار دردناک بوده و
سبب خارش می شود .این عارضه معموال زانو،
آرن��ج ،پوس��ت س��ر ،کف دس��ت و پ��ا و کمر
را تح��ت تاثی��ر قرار م��ی ده��د؛ همچنین در
اطراف ناخ��ن ،ناخن پا و داخل دهان نیز دیده
شده است.

باید توجه داش��ته باش��ید ک��ه پس از
تزریق چربی به صورت ،ممکن اس��ت
ورم ظرف سه یا چهار روز آینده بیشتر
گردد که باید گفت اصال جای نگرانی
نیست و طبیعی اس��ت طی چند روز یا
چند هفته آینده بر طرف میشود بدین
خاطر که بافت چربی بس��یار حس��اس
اس��ت و س��ریع از بین م��یرود معموال
پزش��کان مقدار بیشتری از چربی را به
ص��ورت تزریق میکنند که در صورت
نشست چربی طی هفتههای آتی مقدار
مناس��بی از چربی باقی بماند و یکی از
عل��ل تورم غیر ع��ادی در روزهای اول
بعد از ازتزریق همین مسئله است
میش��ود" ،ادامه داد :گاهی تزریق چربی زیر چشم
میتوان��د باعث برجس��تگی یا برجس��تگیهای
غیر طبیعی یا حساسیت در منطقه تزریق شود که با
صبر ،تزریق استرویید یا روشهای دیگر قابل درمان
اس��ت .وی در پایان گف��ت :تزریق چربی برخالف
تزریق فیلره��ای صناعی میتواند ماندگار و دائمی
باش��د و برای محقق ش��دن این منظور شاید الزم
باشد تزریق چربی چند بار و به فواصل مشخص و
در صورت نشست چربی انجام شود.

اینکه افراد با بیماری یکس��ان بر اساس پزشکی
شخصی باید درمانهای متفاوتی داشته باشند،
گف��ت :اطالعات ژنوم��ی و ش��رایط پیرامونی و
محیطی فرد و ن��وع بیماری همه اینها منجر به
این میش��ود که راهکار مفی��د درمانی را بتوان
برای آن بیمار ارائ��ه داد .صارمی اضافه کرد :در
حال حاضر در دنیا پزشکی شخصی در حال اجرا
بوده و در ایران نیز این کار آغاز ش��ده و بنابراین
ما نسبت به این مسئله عقب نیستیم و همکاران
م��ا در ای��ن زمین��ه همچون حوزههای س��لول
بنی��ادی و نانو تکنولوژی بس��یار خوب و مطابق
با پیش��رفت های روز جهان پیش میروند .وی
با بیان اینکه موضوع پزش��کی شخصی در طب

انعطافپذیر و یک حسگر زیستی به همراه یک لوله
نازک تر از موی انسان تعبیه شده است .درون
این لوله نازک الکترودهایی از جنس طال وجود
دارد .مدار الکتریک��ی این مچ بند کار پردازش
س��یگنال های الکتریکی را انجام می دهد و به
یک میکروکنترلر مجهز اس��ت که اطالعات را
دیجیتالی کرده و با استفاده از فناوری بلوتوث
آن را به صورت بی سیم مخابره می کند .نمونه
خون از طریق سوزن های بسیار کوچک گرفته
ش��ده و از درون لوله نازک عب��ور می کنند تا
س��لول های خونی در آن شمرده شوند .سپس
اطالعات به دست آمده به صورت بی سیم برای
یک گوشی هوشمند اندروید ارسال می شود که
در آن ی��ک نرم افزار پس از پردازش اطالعات،
نتیج��ه را نمای��ش م��ی دهد .این فن��اوری با
گوشی های آیفون و سایر گوشی های هوشمند نیز
سازگار است.
سنتی و زمان ابوعلی سینا نیز مطرح بوده است،
گفت :بر همین اس��اس آن زمان بر اساس طبع
انسانها درمانهای الزم ارائه میشد و امروزه بر
اساس مکانیس��م مولکولی که افراد دارند انجام
م��ی ش��ود.وی ادامه داد :پزش��کی ش��خصی با
بهرهگیریازعلوممختلفپنجرهجدیدیدرپزشکی
باز کرده که بر اس��اس آن تشخیص و درمان هر
فردی منحصر بفرد خود او اس��ت.صارمی عنوان
ن بیماران
کرد :بر اساس پزشکی شخصی ،درما 
هدفمند خواهد ش��د و عالوه بر کاهش هزینهها
عوارض درمان نیز کاسته می شود که این مسئله
در اقتصاد س�لامت بس��یار حائز اهمیت بوده و
امیدواریم با اجرای هر چه بهتر موضوع پزشکی
ش��خصی و فرهنگ س��ازی آن ش��اهد ارتقاء و
اجرایی شدن هرچه بیشتر آن باشیم.

بیتوجهیبهالتهابکیسهصفراخطرسرطانرابههمراهدارد
ی��ک ف��وق تخص��ص گ��وارش و کب��د درباره
الته��اب کیس��ه صفرا ،گف��ت :التهاب کیس��ه
صفرا به دالیل مختلفی از جمله س��نگ صفرا،
ان��گل ،عفون��ت و  ...بروز پی��دا میکند که در
تمامی م��وارد ی��ک بیماری جدی محس��وب
میش��ود و بای��د تح��ت نظ��ر پزش��ک ق��رار
گیرد.
محمود اس��حاق حس��ینی در گفتگو ب��ا آنا ،با
بیان اینکه باید علت التهاب شناس��ایی ش��ود،
اف��زود :باید عل��ت التهاب شناس��ایی و درمان
شود؛ زیرا در صورت پایداری میتواند خطرات
جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.وی یادآور
ش��د :در س��ه درصد موارد اگر التهاب به موقع
شناس��ایی و درمان نش��ود ،خطر ایجاد سنگ
صفرا را به هم��راه دارد.این عضو هیئت علمی
دانش��گاه علوم پزش��کی تهران با بی��ان اینکه
التهاب کیس��ه صفرا به دو دس��ته حاد و مزمن
دستهبندی میش��ود ،گفت :التهاب حاد کیسه
صفرا با عالئمی نظیر تب ،لرز و س��وزش سمت

راست شکم همراه است و عمدتاً با دارو درمانی
بهبود مییابد.اس��حاق حس��ینی خاطرنش��ان
ک��رد :اما الته��اب مزمن با عالئم��ی نظیر درد
منتشر ش��ونده به کتف راست و تشدید درد با
مصرف غذاهای چرب همراه اس��ت.وی یادآور
ش��د :التهاب مزمن کیس��ه صفرا اگ��ر درمان
نش��ود و بیم��اری ت��دوام یابد خطر س��رطان
کیس��ه صفرا را ب��ه هم��راه دارد ،بنابراین باید
التهاب کیسه صفرا تحت بررسی دقیق پزشک
قرار بگیرد.

