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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  ۳۰۰۰۱۴۱۴۲7در میان بگذارید.

زندگی
دارویی کــه از دههها قبل در درمــان بیماریهای
مربوط به مثانه کاربرد گستردهای داشته میتواند برای
سالمت شبکیه چشــم خطرناک باشد .سال گذشته
نتایج گزارشهای اولیــه حاکی از آن بود که مصرف
المیرون ( )Elmironبا آسیب دیدن شبکیه چشم
همراه اســت و به همین دلیل گروهی از محققان به بررسی روی
تعــدادی بیمار در ایالت کالیفرنیا پرداختند .آنان دریافتند حدود
یــک چهارم از بیمارانی که در معرض این دارو قرار داشــتهاند با

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

تزریق چربی به روش نانوفت

آفتاب یــزد – فاطمه مظفری  :امــروزه از دکتر وحیدی در پاســخ به این پرسش که چه
روشهای مختلفی برای جوانســازی و شادابی کسانی میتوانند کاندیدای تزریق نانوفت باشند،
صورت اســتفاده میشود که تزریق چربی یکی بیان کرد  :تمام افرادی که دارای پوست آسیب
از شایعترین آنهاست .نانوفت نیز شیوهای نوین دیده یا سالخورده باشند میتوانند تزریق چربی
انجام دهند .فرد باید چربی
برای تزریق چربی اســت.
کافی برای ساختن نانوفت
نانوفــت تاثیر شــگرفی
داشــته باشــد (از میزان
درجوان ســازی پوســت
فقط چند میلی لیتر برای
داشــته و افراد بســیاری
نواحی کوچک تا ۴۰-۳۰
گرایش به استفاده از این
میلی لیتر نانوفت برای کل
روش داشــته اند.با توجه
صورت).
بهاهمیتموضوعآفتابیزد
این متخصص ابراز داشت
در ایــن بــاره بــا دکتر
 :نواحی کــه برای تزریق
حمید وحیدی ،متخصص
نانوفت بیشتر مورد استفاده
و جراح پوست و مو گفت
تمام افرادی که دارای پوست
قــرار میگیرند عبارتند از
وگو کرده اســت  .وی در
آســیب دیده یا سالخورده
چهره،دستها،ناحیهدکلته
باشند میتوانند تزریق چربی
این باره میگوید  :نانوفت
انجام دهند .فرد باید چربی
یا گردن و سینه.
 ،چربی امولســیون شده
کافی برای ســاختن نانوفت
وی عنوان کرد  :افراد مبتال
(مایع) و فیلتر شده است.
داشته باشــد (از میزان فقط
به آنورکسی یا بی اشتهایی
بــه عبارت دیگــر ،چربی
چند میلی لیتر برای نواحی
عصبی یا ورزشکارانی که
مایع کــه بــا تکنولوژی
کوچک تا  ۴۰-۳۰میلی لیتر
هیچ چربی ای در بدنشان
نانو همراه با ســلولهای
نانوفت برای کل صورت)
برای پیوند زدن پیدا نشود،
بنیــادی به بــدن تزریق
کاندیــدای خوبــی برای
میشــود و بدین وسیله
سلولهای چربی خرد شــده و صاف میشوند تزریق نانوفت نیستند.
و آنچه که باقی میمانــد مایعی حاوی غلظت دکتــر وحیدی در پاســخ به این پرســش که
باالیی از سلولهای بنیادی است.دکتر وحیدی "نانوفت چگونه تزریق میشــود ،خاطرنشــان
اضافــه کرد  :ســلولهای بنیادی ســلولهای کــرد :تزریق نانوفت معموال تحت بی حســی
بیولوژیکی تمایز نیافته ای هستند که میتوانند موضعی انجام میشود .فقط در صورت ترکیب
به سلولهای اختصاصی تقسیم شوند و (از طریق با روشهای دیگر ،پزشــک ایــن عمل را تحت
تقسیم ســلولی) ســلولهای بنیادی بیشتری بیهوشــی عمومیانجام خواهد داد.برای کاهش
تولید میکنند .سلولهای بنیادی در بازسازی ناراحتی پس از عمل و کبودی ،همیشه ترکیبی
بافتهای آســیب دیده نقش بسیار مهمیایفا از بی حسی موضعی و آدرنالین به ناحیه برداشت
میکنند.این متخصص و جراح پوست و مو ابراز چربی تزریق میشود.لیپوساکشــن – چربی را
داشــت  :تحقیقات بالینی اخیر در سال  ،۲۰۱۳میتوان با استفاده از لیپوساکشن از هر بخشی
توسط دکتر تنارد و دکتر ورپائل از بلژیک ،شش از بدن که مقدار کافی چربی برای پیوند داشته
ماه پس از تزریق نانوفت (نانو چربی) به صورت باشد برداشت کرد .چربی اغلب از نواحی شکم یا
سطحی در پوست و الیههای عمیق زیر پوست قســمت داخلی باالی ران برداشت میشود ،اما
(الیههای سطح پوست) ،بهبود قابل توجهی در میتوان از داخل زانوها ،رانها یا ساق پا ،باسن،
کیفیت پوست نشان داده است .بر همین اساس ،پهلوهای دور کمر نیز چربی برداشت.
مدتی است که بسیاری از متخصصان زیبایی ،از این متخصص و جراح پوست و مو اضافه کرد :
نانوفت برای جوان سازی صورت و دست استفاده پس از تزریق بی حســی موضعی ،که در ناحیه
مورد نظر خونریزی را به حداقل میرساند ،برش
میکنند.
وی مزایای نانوفت را اینگونه تشریح کرد  :تاثیر بسیار کوچکی ایجاد میشود و چربی با استفاده
طوالنــی مدت،ماده ای کامــا طبیعی ،با متد از یک ســوزن نازک با سوراخهای متعدد و یک
جراحــی روز ،کمترین ناراحتــی و بهبودی در دستگاه مکش ویژه برداشت میشود .سپس این
کوتاه مدت،روشــی حداقل تهاجمی ،با حداقل برش کوچک را با یک بخیه قابل جذب میبندند.
عوارض .به جــا ماندن زخمهای خیلی کوچک تصفیه بــرای جدا کردن خون ،روغن و مواد بی
در ناحیــه دهنده (اهدای) چربی و باقی نماندن حســی موضعی از ســلولهای چربی ،چربی
هیچ گونه زخم یا اسکار اضافی در محل تزریق برداشــت شده شستشــو داده و فیلتر میشود.
چربی،بهبودی هر دو ناحیه تزریق چربی و ناحیه در مرحله بعد ،از طریــق جابه جایی چربی به
میزان ۳۰بار بین دو سرنگ  10 ccکه هر کدام
ای که چربی برداشت میشود.
دکتر وحیدی بیان کرد  :معایب نانوفت این است به یک کانکتور خاص متصل میشوند ،امولسیون
که با ایــن روش جراحی با مقداری ناراحتی به یا محلول چربی به دست میآید.
دلیل استخراج چربی از محل دهنده همراه است .وی ابراز داشــت  :اگر تزریــق نانوفت تحت بی
این متخصص و جراح پوســت و مو ،روش کار حســی موضعی انجام شــود ،تزریق چربی در
تزریق چربی به روش نانوفت را این گونه تشریح محل مورد نظر با حداقل مقدار بی حسی انجام
کرد  :ابتدا باید یک گرافت یا پیوند چربی از یک میشــود که بعد از آن ،سلولهای چربی با یک
ناحیه بدن شــما ،بیشتر شکم و یا داخل رانها سوزن بسیار نازک یا یک سرنگ تزریق خواهد
برداشت شود .ســپس این چربی با محلول آب شد .اگر روش تحت بیهوشی عمومیانجام شود،
نمک شسته و فیلتر شده ،در سطح پوست و در از بی حسی موضعی استفاده نخواهد شد ،چرا که
سراسر نواحی مورد نظر تزریق میشود که تزریق بی حسی موضعی بر میزان بقاء چربی تزریقی
با یک ســوزن بسیار نازک و تیز  27 Gدر چند تأثیر منفی میگذارد.
این متخصص اظهار داشت  :برای تزریق چربی به
مرحله انجام میشود.
وی در پاسخ به این پرسش که تزریق نانوفت چه روش نانوفت  ،از ابزار"  "MAPA-gunاستفاده
فایــده ای دارد ،اظهار کرد  :نتایج تزریق چربی میشــود .این ابزار توسط پزشک تایوانی ،دکتر
نشــان داده است که اثری مفید و جوان کننده لین ابداع شده اســت که این امکان را میدهد
بر روی پوست سالخورده یا آسیب دیده (آسیب تا تزریق چربی پیوسته ،بدون خطا و دقیق و به
ناشی از تابش نور خورشید ،تغییر رنگ یا لک و صورت قطره ای با قطر تنها یک میلی متر انجام
پیس) .ســلولهای موجود در پیوند چربی قادر شود.وی خاطر نشان کرد  :در مقایسه با میکرو
هستند بافت آســیب دیده را ترمیم کنند و به چربــی یا میکروفت ،اثر نانوفت معموال با تاخیر
نظر میرســد باعث تحریک سلولهای پوستی پس از چهار هفته تا سه ماه ظاهر میشود.
برای تولید موادی میشوند که خاصیت ارتجاعی دکتر وحیدی در پاسخ به این پرسش که "طرح
پوست و ذخیره پروتئینهای ساختاری ضروری درمانی نانوفت به چه صورت است" ،عنوان کرد :
برای پوســت را افزایش میدهند .عالوه بر این به عنوان یک درمان مستقل ،تزریقهای نانوفت
تزریق چربی برای کمتر دیده شدن اسکارها یا به صورت درمان سرپایی انجام میشود.
جای زخم نیز تاثیرگذار هستند .تزریق چربی به این متخصص و جراح پوست و مو در پایان گفت :
ویژه هنگام ترکیب با روغن کروتون و اســنیف به عنــوان یک روش درمانی مســتقل ،تزریق
(تزریق چربی زیر پوست با استفاده از سوزن تیز) نانوفــت باعث تورم ،کبودی یا ناراحتی چندانی
نمیشود.
نتایج موثر و چشمگیری خواهد داشت.

درمان افسردگی با تغذیه سالم

بررسیها نشان میدهد مصرف مرتب میوهها و سبزیجات به جوانانی که
افسردگی در آنان تشخیص داده شده کمک میکند تا عالئم آزاردهنده
این اختالل خُ لقی را در خود کاهش دهند .به گزارش ایســنا ،محققان
در این مطالعه به این بیماران توصیه میکردند که بیشــتر رژیم غذایی
مدیترانهای را دنبال کنند ..محققان اظهار داشتند :یافتههای بدست آمده
تایید کننده شواهدی دیگری است که نشان میدهد رژیم غذایی سالم،
درمانی موثر در بهبود عالئم افسردگی است .مصرف میوهها و سبزیجات
به کاهش التهاب کمک میکند و این در حالیســت که التهاب با عادات
نامناسب غذایی و افزایش خطر افسردگی مرتبط است.

آ گهیمجمععمومیسالیانه

بدین وســیله از کلیــه اعضاء محتــرم انجمن آبیاری و زهکشــی
ایــران دعوت بــه عمل میآید در جلســه مجمع عمومیســالیانه
انجمــن حضــور بــه هــم رســانند .مجمع یــاد شــده در روز
چهارشــنبه مــورخ  98/08/22ســاعت  17:00-20:00در محــل:
ارومیه ،دانشگاه ارومیه ،پردیس دانشگاهی دانشگاه ارومیه ،پژوهشکده
مطالعات دریاچه ارومیه ،با دستور کار ارائه گزارش عملكرد و فعاليتها،
مالی ،بازرس و برگزاری انتخابات هیــأت مدیره انجمن برگزار خواهد
شــد .الزم به ذکر است طبق ماده  10-1اساســنامه " ،جلسه مجمع
عمومیسالیانه با حضور یا رأی کتبی نصف به عالوه یک اعضای پیوسته
انجمن رسمیت مییابد" ،لذا از اعضاي محترم انجمن آبیاری و زهکشی
ایران كه امكان حضور در جلســه مجمع عمومي را ندارند،خواهشمند
اســت به صورت کتبی وكالت تام االختیار را به عضو پيوسته اي كه در
جلسه حضور خواهد داشت تحويل نمايند .الزم به ذكر است هر يك از
اعضاي پيوسته انجمن ميتوانند صرف ًا وكالت يك نفر را به عهده داشته
باشد.

نشانههای مشخصی از آسیب دیدگی چشمیمواجه
بودهاند .همچنین این ســمیبودن دارو میتواند به
شکلهای دیگری از بیماریهای شبکیهای از قبیل
دژنراســیون ماکوال خود را نشــان دهد .به گزارش
ایسنا ،سیســتیت بینابینی (سندرم مثانه دردناک)
موجــب درد مزمن در مثانه و ناحیه لگن میشــود .بیش از یک
میلیون نفر در آمریکا که بیشتر آنان را زنان تشکیل میدهند به
این عارضه مبتال هستند .المیرون تنها دارویی است که سازمان

اسفناج و زغال اخته
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عوارضدارویبیماریمثانهبرایسالمتچشم

ورزشــکارانی که هر روز و به مدت  6هفتــه زغال اخته مصرف میکنند ،کاهش التهاب بعد از
تمرینات ورزشی را تجربه میکنند .مصرف اسفناج نیز میتواند منجر به بهبود تنفس و جریان
اکسیژن در طول تمرینات ورزشی شود .نیترات موجود در اسفناج برای افزایش توده عضالنی و
کاهش درد عضالنی بعد از ورزش مفید است.
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غذا و داروی امریکا آن را برای این بیماری تایید کرده است .سال
گذشته پزشکان یک مرکز چشمپزشکی در شهر آتالنتای آمریکا
به بررســی روی شش بیمار پرداختند که برای مدت  ۱۵سال از
داروی المیرون مصرف کرده بودند .این پزشکان مشاهده کردند
که بخش ماکوالی شــبکیه چشــم این بیماران دچار تغییرات
غیرمعمولی شده است .به گفته محققان این تغییرات غیرمعمول
میتواند نشانه هشــداردهندهای از مصرف طوالنی مدت داروی
المیرون باشد که به شبکیه چشم آسیب رسانده است.

سبزیجات تیره رنگ و روغن زیتون

ترکیب سبزیجات و منابع چربی سالم یک راه برای افزایش جذب آنتی اکسیدانهایی مانند لوتئین و
بتاکاروتن در بدن است .لوتئین  ،آنتی اکسیدان موجود در سبزیجات برگ دار منجر به کاهش التهاب
در چشــم میشود و بتاکاروتن نیز آنتی اکسیدان دیگری است که منجر به کاهش التهاب در افراد
مسن میشود.

اینغذاها باهمبخوریدتادچارالتهابنشوید
عدسولیمو
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اگر شما یک زن یائسه هستید ،بدن تان
در معرض خطــر کم خونی فقر آهن قرار
دارد .این نوع کم خونی باعث واکنشهای
التهابی در بدن میشــود .بنابراین مصرف
غذاهــای غنی از آهــن از قبیل عدس و
لوبیــا همراه با مرکباتی که دارای اســید
اسکوربیک و کاروتنوئیدها هستند ،مانند
لیمو ،برای جذب آهن ،بسیار مفید است.

کفیر سرشار از باکتریهای مفید برای حفظ
سالمت روده و بهبود فرایند هضم در دستگاه
گوارش به عالوه تقویت سیستم ایمنی بدن
است .پوست بادام نیز حاوی پرو بیوتیک برای
کاهش التهاب مزمن روده و کاهش شرایطی
مانند بیماری کرون ،کولیت اولسراتیو است لذا
اســتفاده از این دو ماده غذایی برای کاهش
التهاب در افراد مفید است.
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بهترین راه برای ســرکوب التهاب نهفته در بدن ،استفاده از برخی مواد غذایی است نه دارو.به گزارش
آوای ســامت ،سیستم ایمنی بدن به هر عنصر خارجی که آن را به رسمیت نشناسد حمله میکند اعم
از میکروبهای مهاجم ،گرده گیاهان و یا حتی عناصر شیمیایی .این فرایند خود سبب التهاب میشود.
حمالت متناوب سیستم ایمنی بدن به مهاجمان خارجی گاه سبب تهدید سالمت بدن میشود.در اینجا
شش جفت ماده غذایی که مصرف آنها منجر به کاهش التهاب در بدن میشود ،بیشتر معرفی شده است:

سیر ،پیاز ،برنج قهوه ای

ســیر و پیاز و مصرف آنها با غالت ســبوس دار مانند برنج قهوه ای یا ماکارونی کامل ،میتواند
جذب روی در بدن را سه برابر افزایش دهد .جذب بیشتر روی در بدن نیز مساوی است با کاهش
خطر ابتال به بیماریهای مرتبط با التهاب مزمن از قبیل آترواســکلروز ،ســرطان ،واکنشهای
ایمونولوژیک و ...

کشفارتباطجدیدژنتیکی
با مرگ ناگهانی نوزاد

محققان در جریــان مطالعهای یک ارتباط
قابل توضیح برای ردیابی مکانیزم میان یک
ناهنجاری ژنتیکی و برخی انواع سندرم مرگ
ناگهانی نوزاد کشف کردهاند.به گزارش ایرنا،
محققانی که ایــن مطالعه را انجام داده اند،
میگویند :عامل ژنتیــک میتواند در بروز
برخی از موارد ســندرم مرگ ناگهانی نوزاد
کــه به مرگ ســاالنه  ۳۰۰۰نــوزاد منجر
میشود نقش داشته باشد .به گفته محققان،
نــوزادان با ناهنجاری ژنتیکــی نمیتوانند
لیپیدهای موجود در شیر را تجزیه کنند و
زمانیکه تنها چند ماه از تولدشــان نگذشته
به دلیل حمله قلبی جان خود را از دســت
میدهند .لیپیدها دســته ای از مولکولها
هســتند که شــامل چربیها  ،کلسترول
و اســیدهای چرب میشــوند.به گفته این
محققان در این مطالعه ،عامل ژنتیکی موثر
در بروز این سندرم مورد مطالعه قرار گرفت.
در این مورد خاص این ســندرم ناشــی از
نارسایی در آنزیمیاست که چربی را تجزیه
میکند .در این شرایط سلولهای قلب نوزاد
نمیتواند چربی را به درستی به مواد مغذی
تبدیل کند که همین امر موجب انباشــت
چربی فرآوری نشده میشود و عملکرد قلب
را مختل میکند.

بادام و کفیر
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سیب زمینی شیرین و فلفل قرمز

فلفل قرمز حاوی بتاکاروتن است و مصرف آن همراه با سیب زمینی شیرین و کدو ،میزان جذب
ویتامنی آ در بدن را افزایش میدهد .تحقیقات انجام شــده توســط محققان نشان داده است که
مصرف ویتامین آ ،شــرایط التهابی ناشی از آکنه و همچنین دیسپالزی ریوی را کاهش میدهد و
افراد میتوانند از فواید آن بهره ببرند .

محققان نوعی آنتیبادی را در اشــک انســان شناسایی کردند که هدف
گرفتن آن با استفاده از قطرههای چشمی ،امکان درمان بیماری خشکی
چشــم را فراهــم میکند.به گــزارش ایرنا ،در این تحقیقات مشــخص
شــد آنتیبادیهای موســوم بــهAnti-Citrullinated Protein
 Autoantibodieبا نام اختصاری" " ACPAیکی دیگر از دالیل بروز
تورم در چشم هستند و در شکلگیری شبکههای دی ان ای نقش دارند.
محققان قطرههایی را ســاختند که سیســتم ایمنی بدن را از این چرخه
معیوب خارج میکنند .این قطرهها با اســتفاده از مخزن آنتیبادیهایی
ساخته شدهاند که از گلبولینهای ایمنی بدن هزاران اهداءکننده خون به

درمان خشکی چشم با آنتیبادیها

دست آمده و در برگیرنده انواع مختلفی از آنتی بادیها است .این قطرهها
از طریق هدفگیری مکانیزم اثرگذاری سیســتم ایمنی بر خشکی چشم،
با آثار منفی  ACPAمقابله میکنند .در آزمایشات اولیه این قطرهها که
با کمک  ۲۷داوطلب مبتال به خشــکی چشم انجام گرفت ،مشخص شد
مصرف این قطرهها در طول  ۸هفته موجب کاهش معنادار آسیب قرنیه و
عوارض خشکی چشم میشود.

