
متاهل  و  ساله   37 مردی  اول:  پرسش 
هستم. 6-5 سال پیش به تشخیص پزشک 
واریکوسل دوطرفه ام جراحی شد. در 
حال حاضر قصد داریم بچه دار شویم 
اما آزمایش اسپرموگرام نشان می دهد هم 
تعداد اسپرم ها و هم سرعتشان کاهش 
پیدا کرده است. تعداد اسپرم هایم بین 15 
تا 20 میلیون است. در حال حاضر چه 
باید بکنیم؟ آیا باید عمل مجدد انجام 

بدهم؟ 691****0919

در  واریکوسل  آیا  دوم:  پرسش 
می شود؟  جراحی  نوجوانی  دوران 

0915****682

پاسخ
دکتر محمدرضا نوروزی
 متخصص اورولوژی، عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران

عامل  شایع ترین  واریکوسل  اول:  پاسخ 
و علت اختالالت اسپرم در مردان است 
که باید حتما تحت درمان قرار بگیرد، در 
غیر این صورت باعث اختالل باروری در 
آینده خواهد شد، هر چند درمان واریکوسل 
از نظر رفع اختالل ناباروری صددرصدی 
نیست و فقط 50 تا 60درصد امکان رفع 
اختالل وجود دارد. در واقع هیچ یک از 
)روش های  ناباروری  درمان  روش های 
  IUI،میکرواینجکشن ،IVF ،لقاح کمکی

و...( صددرصد نیست.
الزم به ذکر است واریکوسل تنها در صورتی 
که اختالل باروری بدهد یا موجب کوچک 
شدن بیضه شود یا اگر عود کند و فرد هنوز 
بچه دار نشده باشد، تحت عمل جراحی 

قرار می گیرد. 
تشخیص عود بعد از عمل هم آسان نیست 
دقیق و سونوگرافی  معاینه  باید حتما  و 
رنگی انجام گیرد تا تشخیص عود قطعی 
شود. تعداد اسپرم بین 15 تا 20 میلیون؛ 
یعنی تعداد اسپرم ها لب مرز است و هنوز 
خیلی پایین نیامده. توصیه می کنم حتما با 
متخصص اورولوژی مشورت کنید. دوباره 
یا چند باره آزمایش اسپرم بدهید تا پس 
از چند بار آزمایش بهتر بتوان نتیجه گیری 
کرد، سپس بر اساس یافته ها درمان آغاز و 
دستورات الزم برای بچه دار شدن صادر 
خواهد شد. در صورتی که با انجام این 
عمل  عود،  برای  نشدید،  بچه دار  کارها 
جراحی مجدد و روش های کمک باروری 

را پیگیری کنید.

پاسخ دوم: بله، اگر واریکوسل در دوران 
بهتر است  داده شود  نوجوانی تشخیص 
به همین  در همان دوران جراحی شود. 
پسر  که  پدرانی  همه  به  ما  توصیه  دلیل 
نوجوان 12 سال به باال دارند این است 
وقت  چند  هر  بگویند  فرزندشان  به  که 
یکبار بیضه اش را معاینه کند و اگر طناب 
مارپیچی برجسته ای زیر انگشتانش لمس 
کرد حتما به پدر اطالع دهد تا برای معاینه 

و بررسی بیشتر او را نزد پزشک ببرد. 
یادتان باشد بعضی بیماری ها در پسرهای 
نوجوان؛ یعنی در سنین 13 تا 18 سالگی 
شایع هستند و باید پیش از آنکه عوارض 
جدی ایجاد کنند، تشخیص داده شوند. 
واریکوسل یکی از همان بیماری هاست 
آینده  که درمان نکردن آن می تواند در 
عوارضی مثل اختالل باروری ایجاد کند. 
برخی بیماری ها و مشکالت بیضه در دوران 
نوجوانی مانند پیچش بیضه بسیار جدی 
هستند و فرد برای مراجعه به پزشک و 
بنابراین  ندارد  زیادی  فرصت  آن  درمان 
خواب  از  شب  نوجوانی  یا  کودک  اگر 
برخیزد و درد بیضه داشته باشد، ممکن 
است دچار پیچش بیضه شده باشد. در این 
شرایط فقط 4 تا 6 ساعت فرصت دارید تا 
کودک را به متخصص اورولوژی ارجاع 
دهید تا بیضه  فرزندتان را نجات دهد، در 
غیر این صورت زمان طالیی می  گذرد و 

بیضه از بین می رود.
 سرطان بیضه هم مشکل دیگری است که 
می تواند پسران نوجوان و مردان را درگیر 
کند. در این بیماری فرد احساس می کند 
بیضه هایش بدون اینکه دردی داشته باشد 
در حال بزرگ شدن است. متاسفانه بسیاری 
اوقات ممکن است افراد این عالمت را 
جدی نگیرند، در حالی که سرطان به سرعت 

در حال پیشرفت است. 
از سنین 12  بیضه  به همین دلیل معاینه 
سالگی به بعد الزامی است و همه پدران 
به  را  الزم  هشدارهای  باره  این  در  باید 
پسرانشان بدهند تا در صورت احساس 
هرگونه تغییری، اقدامات تشخیصی الزم 

به موقع انجام شود.

با خوانندگان شماره هفتصدوسی وهشت   بیست وهشت دی نودوهشت10

پرسش اول: حدود 2 ماه است که کودک 2/5 
اما شب ها در  از پوشک گرفته ام  ساله خود را 
خواب، ادرار می کند. برای همین شب ها او را 
پوشک می کنم. آیا این مساله شب ادراری محسوب 
می شود؟ باید پوشک کردن شبانه را ادامه بدهم؟ 

0911****534

پرسش دوم: کودکان از چه سنی لجبازی را شروع 
باید  آنها چه  با لجبازی  مقابله  برای  می کنند و 

کرد؟  539****0916

پرسش سوم: پسر 2/5 ساله اي دارم که روزانه 3-4 
ساعت مشغول تماشاي کارتون به زبان انگلیسي 
است، تکلمش هم خوب پیشرفت نکرده و در 
حد جمالت محدود دوکلمه اي است. چه باید 

بکنم؟ 774****0912

یک  می شود  باعث  دالیلی  چه  چهارم:  پرسش 
قلدری  فرد  یا  قلدری  کند  نوجوان  یا  کودک 

شود؟ 645****0935

پاسخ 
دکتر کتایون خوشابی

 فوق تخصص روان پزشکی کودک و 
نوجوان و عضو هیات علمی دانشگاه 

علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: پس از گرفتن کودک از پوشک، خیس 
کردن های اتفاقی طبیعی است و تا زیر 5 سالگی 
به طور  کودکان  نمی شود.  محسوب  شب ادراری 
همزمان کنترل ادرار طی روز و شب را به دست 
نمی آورند بنابراین ممکن است طی شب خود را 

خیس کنند اما با افزایش سن، خیس کردن شبانه هم 
کم می شود. می توان تا سن 3 سالگی پوشک کردن 
در شب را ادامه داد و به تدریج حجم آب مصرفی 
شبانه را کم کرد و حدود 3 سالگی، 2 ساعت پس 
از خواب، کودک را بیدار کرد و به دستشویی برد.

پاسخ دوم: از 15 ماهگی تا 3 سالگی سن طبیعی 
لجبازی  سن  این  در  اگر  بنابراین  است  لجبازی 
بروز نکند، غیرعادی محسوب می شود. در این سن 
رفتارهایی مانند پرت کردن و زدن مشاهده می شود 
که به برخورد مناسب از سوی والدین نیاز دارد. اگر 
کودک احساس کند شما در برابر رفتارهای او بسیار 
حساس شده اید، مرتب آن کار را تکرار خواهد کرد 
بنابراین ابتدا حساسیت خود را کم کنید و برخی از 
آنها را نادیده بگیرید اما اگر میزان بروز این رفتارها 
زیاد است، می توانید ناراحتی خود را در برابر آن 
رفتار غلط با بروز حالت ناراحتی یا اخم در چهره 
یا گرفتن دست کودک نشان دهید. باید بدانید به 
طور کل این سن، یکی از سخت ترین سنین رشدی 
کودک است و صبر و حفظ آرامش یکی از بهترین 

راه حل ها خواهد بود.

پاسخ سوم: پرسش شما شامل دو مقوله مهم است. 
تماشاي تلویزیون براي کودکان زیر 2 سال توصیه 
نمي شود زیرا در 2 سال اول کودک باید بیشتر در 
آغوش گرفته شده و با او صحبت شود و ارتباط 
اینکه  به خصوص  شود،  تعمیق  والدین  با  عاطفي 
در سال اول زندگي باید حواس پنج گانه کودک با 
استفاده از بازي هاي مختلف تحریک شود تا این 
حواس رشد مناسب داشته باشند، مثل استفاده از 
مانند  براق  با رنگ هاي  اسباب بازي هاي موزیکال 
تماشای  هم  سالگي   3 تا   2 از  بعد  و...  جغجغه 

تلویزیون باید در حد روزي 30 تا 60 دقیقه باشد، 
آن هم بیشتر به زبان مادري. الزم به ذکر است شروع 
یادگیري زبان دوم از حدود 3 سالگي است؛ یعني 
وقتي زبان اول کودک کامل و همه فهم شود. توصیه 
می کنم براي تاخیر تکلمي  فرزندتان به کارشناس 

گفتار درماني مراجعه کنید.

پاسخ چهارم: رفتار قلدری در کودکان یا نوجوانان 
معموال برای پاسخ به اضطراب هایی است که  در 
دنیای خود تجربه می کنند. این اضطراب ها می تواند 
به دلیل روابط مخرب والدین در خانه، سطح پایین 
به  یا  همساالن  گروه  حمایت  نداشتن  تحصیلی، 
ظاهر خود  با  ارتباط  در  ناامنی  و  اضطراب  دلیل 
باشد. در حالی که قلدرها چهره ای با اعتمادبه نفس 
باال را از خود به نمایش می گذارند، رفتار آنها با 
دیگران از احساس عدم امنیت نسبت به درونشان 
اینکه  دلیل  موارد  از  بسیاری  در  می گیرد.  نشأت 
قلدرها انگیزه آزار دیگران را دارند این است که 
خودشان در محیط خانواده تجربه آزار را داشته اند. 
این افراد خشم خود را که حاصل از آزاری است 
که در محیط خانه تجربه کرده اند، مستقیم نسبت 

به دیگران ابراز می کنند.
رفتار قلدرانه یکباره در کودکان اتفاق نمی افتد. از 
دوران خردسالی، محیط در شکل گیری رفتارهای  
کودک بسیار موثر است. کودک تجارب بسیاری 
را از مشاهده رفتار خانواده )تنبیه بدنی یا به کار 
بردن کلمات خشونت آمیز(، رفتار سایر کودکان و 
فضای مجازی کسب می کند و این تجارب، کودک 
را برای اینکه رفتارهای قلدرمآبانه در او بیشتر یا 
کمتر باشد، آماده خواهد کرد.  این رفتار می تواند 
همچنان در سنین مختلف در محیط های مختلف 

به خصوص مدرسه ادامه داشته باشد.

پرسش اول: من دچار نشانگان روده تحریک پذیر 
آزارم می دهد. چه  بسیار  بیماری  این  و  هستم 
رژیمی می تواند به درمان بیماری ام کمک کند؟ 
هم  معده  ریفالکس  است  مدتی  نماند  ناگفته 
کنم؟  چه  است.  شده  اضافه  بیماری  این  به 

0911****221

پرسش دوم: آیا بین مواد غذایی مختلف، موادی 
هستند که مصرفشان موجب بروز لک یا برطرف 

شدن لک پوستی شود؟ 332****0912

پرسش سوم: بدنساز هستم و قصد دارم مکمل 
بدنسازی مصرف کنم اما نمی دانم مکمل ها را 
لطفا  تغذیه،  متخصص  از  یا  بگیرم  مربی ام  از 

راهنمایی کنید. 694****0912

پرسش چهارم: آیا می توان از داروهای گیاهی 
برای تنظیم رژیم غذایی و کاهش وزن استفاده 

کرد؟ 821****0903

پاسخ
دکتر احمد اسماعیل زاده

متخصص تغذیه و عضو هیات علمی  
دانشگاه علوم پزشکی تهران

تحریک پذیر  روده  نشانگان  یا   IBS اول:  پاسخ 
عالمت های متفاوتی دارد. به این شکل که عالمت 
غالب آن در برخی به صورت یبوست، در برخی 
اسهال و در برخی دیگر تلفیقی از اسهال و یبوست 
است که برای هر یک از این حالت ها توصیه های 
متفاوتی وجود دارد اما اصول کلی این است که 
به طور  را  مبتال هستید شیر  بیماری  این  به  اگر 

آن  جای  به  و  حذف  غذایی تان  رژیم  از  کامل 
پروبیوتیک  لبنیات  به خصوص  لبنی  مواد  سایر 
را جایگزین کنید. نکته دیگر اینکه بیماران مبتال 
ایمنی  به  باید  تحریک پذیر  روده  نشانگان  به 
آب  است  بهتر  مثال  کنند،  دقت  بسیار  غذایشان 
قرمز  بنوشند، مصرف گوشت های  جوشیده شده 
را کاهش دهند و غذاهای نفاخ مانند حبوبات، 

خانواده کلم و... زیاد مصرف کنند.
بیماران مبتال به نشانگان روده تحریک پذیر معموال 
که  می کنند  مراجعه  تغذیه  متخصصان  به  زمانی 
عالمت های بیماری شان تشدید شده و متخصص 
از  بیمار  می کند  توصیه  زمان حاد  آن  در  تغذیه 
توصیه  این  اما  بپرهیزد  سبزی  و  میوه  خوردن 
بیمار  و  ندارد  کاربرد  دیگر  عالئم  رفع  از  بعد 
و  میوه ها  از  می تواند  ندارد  عالمت  که  زمانی 

کند.  استفاده  مختلف  سبزی های 
از این رو، توصیه می شود بیماران برای همیشه 
میوه و سبزی را از رژیم غذایی شان حذف نکنند 
و اگر می بینند مصرف میوه یا سبزی خام اذیتشان 
می کند، آن را بپزنند و بخورند، نه اینکه از رژیم 

کنند.  حذفش  غذایی 
باشد،  اسهال  بیماری  غالب  عالمت  اگر  حال 
توصیه می شود بیمار کمتر از میوه ها استفاده کند 
ولی اگر عالمت غالب یبوست باشد بهتر است 
بیمار غذاهای پرفیبر بخورد. به نظر می رسد وزن 
بیمار هم می تواند در کنترل شدت عالئم بیماری 
موثر باشد. مطالعات نشان می دهد اگر بیمار کمی 
وزنش را پایین بیاورد از شدت حمالت بیماری 

هم کمی کاسته خواهد شد.

پاسخ دوم: اگر فردی حساسیت غذایی داشته باشد 
ممکن است با خوردن ماده غذایی حساسیت زا 
دچار لک شود. در رژیم هایی که براساس کاهش 

کالری و کاهش وزن تنظیم می شوند نیز اگر رژیم، 
مواد غذایی کافی را به بدن نرساند، احتمال تیرگی 
پوست وجود دارد و بعد از مدتی فرد احساس 
اینکه  برای  است.  شده  تیره تر  پوستش  می کند 
این اتفاق نیفتد باید چند توصیه را رعایت کنید؛ 
اول اینکه به اندازه کافی یعنی 6 تا 8 لیوان در 
روز آب بنوشید تا پوستتان شفافیت الزم را به 
خیار  جوانه ها،  انواع  از  استفاده  بیاورد.  دست 
صدمات  بهبود  به  غذایی  برنامه  در  کشمش  و 

پوست کمک زیادی خواهد کرد.
 خوردن انار نیز به دلیل دارا بودن آنتی اکسیدان های 
ایجاد لک و قهوه ای شدن پوست  مانع  فراوان، 

می شود.
نتایج مطالعات نشان می دهد اگر بیماران مبتال به 
ویتامین  کافی  اندازه  به  پیس  یا لک و  ویتیلیگو 
D، امگا3 و فیبر دریافت کنند، حمالت ویتیلیگو 
در آنها کمتر اتفاق خواهد افتاد و انتشار لک ها 

به سایر قسمت های پوست کند خواهد شد.

را  مکمل  که  است  این  کار  بهترین  پاسخ سوم: 
تحت نظر متخصص تغذیه یا متخصص پزشکی 
به  را  ورزشی  برنامه  و  کنید  مصرف  ورزشی 

بسپارید. مربی تان 

پاسخ چهارم: گاهی می توان برای کاهش اشتها از 
برخی داروهای گیاهی استفاده کرد. این داروها 
یک تا 2 ماه اشتهای فرد را به خوبی کم می کنند 
اما بعد از این زمان، اثربخشی خود را از دست 
که  گیاهی ای  داروهای  باشد  یادتان  می دهند. 
پایه تسهیل دفع است می توانند  بر  عملکردشان 
خود  به  و  کرده  تنبل  را  روده ها  مدتی  از  پس 
وابسته کنند بنابراین بهتر است در طوالنی مدت 

استفاده نشود. یا مسهل  از داروهای ملین 

پرسش: افرادی که سابقه ایجاد سنگ کلیه در خود 
یا خانواده شان دارند از نظر تغذیه و رژیم غذایی 
به چه نکاتی باید توجه کنند؟ 427****0910

پاسخ
دکتر عباس بصیری

 متخصص کلیه و مجاری ادراری و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید 

بهشتی

کلیه  سنگ  دچار  که  نفری   100 هر  از  پاسخ: 
سال   5 طی  آنها  نفر   60 تا   50 می شوند حدود 
کرد  خواهند  تجربه  را  آن  دوباره  احتماال  آینده 
کلیه  سنگ  دچار  بار  یک  که  افرادی  بنابراین 
و  دارند  قرار  سنگ سازی  معرض  در  می شوند 
این  اما  کنند  تجربه  را  آن  بارها  است  ممکن 

نیست.  قطعی  امکان 
توصیه عمومی ما به همه افرادی که سنگ کلیه 
را تجربه کرده اند یا خانواده درجه یک شان سابقه 
سنگ سازی دارند این است که مایعات زیاد مصرف 
کنند. نوشیدن زیاد مایعات و نظم در مصرف آن، 
ادرار را رقیق کرده و از ایجاد سنگ در کلیه و 
قرار  اگر  یعنی  می کند؛  جلوگیری  ادرار  مجاری 

است فردی در شبانه روز 8 لیوان آب بنوشد، بهتر 
است هر 3 ساعت یکبار حتی شب ها هنگام خواب 
این کار را انجام بدهد تا جلوی تشکیل سنگ و 

عوارض و عواقب آن گرفته شود. 
باید  مایعات  و  آب  مصرف  میزان  باشد  یادتان 
به حدی باشد که طی یک شبانه روز حدود 2/5  

لیتر ادرار تولید شود. 
ممکن است فردی طی شبانه روز 10 لیوان یا بیشتر 
هم آب بنوشد اما مقدار زیادی از این حجم آب 
از راه عرق از بدنش خارج شود. در این صورت 

قطعا حجم ادرار به 2/5 لیتر نخواهد رسید. 
آب  لیوان   10 از  بیش  حتما  باید  فردی  چنین 
هم  علت  همین  به  کند.  مصرف  شبانه روز  طی 
ما به بیمارانی که سابقه سنگ سازی دارند توصیه 
می کنیم یک ظرف مدرج ادرار داشته باشند و هر 
2 تا 3 هفته یکبار، ادرار 24 ساعته شان را در آن 
جمع کنند تا متوجه شوند حجم ادرارشان چقدر 
کمتر  شبانه روز  ادرار طی یک  اگر حجم  است. 
خطر  معرض  در  بیمار  یعنی  باشد؛  لیتر   2/5 از 
سنگ سازی قرار دارد و باید این مساله را جدی 
بگیرد و حجم مایعات مصرفی اش را افزایش دهد.
نتایج  است.  نمک  مصرف  در  تعادل  دوم  نکته 
مطالعات متعدد ثابت کرده اند نمک یکی از عوامل 

در  به خصوص  کلیه  سنگ سازی  ایجاد  در  موثر 
 75 اینکه  مهم تر  نکته  است.  کلسیمی  سنگ های 
کلیه، سنگ های  در  ایجادشده  درصد سنگ های 

هستند. کلسیمی 
این است  اشتباه در جامعه شایع شده  به  آنچه   
از  باید  کلسیمی  سنگ های  به  مبتال  بیماران  که 
حالی  در  کنند،  خودداری  لبنیات  انواع  مصرف 
که مصرف لبنیات در این افراد هیچ منعی ندارد 
بپرهیزند.  نمک  زیاد  مصرف  از  باید  بیماران  و 
بیش  ما  در کشور  نمک  سرانه مصرف  متاسفانه 
از 10 گرم است، در حالی که حد مجاز مصرف 

نمک 6 گرم در روز توصیه شده است.
نکته بعد اینکه اگر بیماری دچار سنگ سازی مکرر 
در کلیه باشد باید عالوه بر مصرف زیاد مایعات و 
محدود کردن نمک حتما تحت نظر پزشک باشد، 
سنگ کلیه اش تجزیه شود و آزمایش های خون 
و ادرار انجام دهد تا علت سنگ سازی مکرر در 

وی تشخیص داده شود. 
برخی از این بیماران اگزاالت یا سدیم ادرارشان 
باال و بعضی دیگر سیترات یا منیزیم ادرارشان پایین 
است. وقتی علت ایجاد سنگ در فرد تشخیص 
داده شود، توصیه های غذایی الزم به بیمار ارائه 

و داروهای مصرفی برای او تجویز خواهد شد.

پرسش اول: آیا می توان بیماری پسوریازیس یا 
صدف را با لیزر کنترل کرد؟ 763****0912

لیپولیز  لیزر  جلسه  یک  با  آیا  دوم:  پرسش 
می توان به رفع چاقی های موضعی کمک کرد؟ 

0937****427

پرسش سوم: خانمی 68ساله هستم. 4 ماه است 
دچار ریزش موی سکه ای شده ام. به متخصص 
پوست هم مراجعه کرده ام و 3 ماه تحت نظر بودم 
اما نتیجه ای نگرفتم. چه باید بکنم؟ آیا لیزر می تواند 

به رفع مشکلم کمک کند؟ 648****0910

پرسش چهارم: خانمی 69 ساله هستم. سال هاست 
روی گونه هایم لکه های قهوه ای دارم که حالتی 
شبیه پوست مرغ دارد. چند بار هم به پزشک 
متخصص پوست مراجعه و الیه برداری کرده ام 
اما تاثیر چندانی نداشته است. آیا این مشکل با 

لیزر درمان می شود؟ 929****0912

پرسش پنجم: کسی که جراحی قلب باز انجام داده 
و پیس میکر یا ضربان ساز دارد، می تواند از لیزر برای 
رفع موهای زائد استفاده کند؟ 393****0919

پاسخ 
دکتر سیدمهدی طبایی

 متخصص پوست و رئیس مرکز 
تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد 

دانشگاهی

پاسخ اول: پسوریازیس یا بیماری صدف، نوعی 
بیماری التهابی مزمن است که در افراد خاصی ممکن 
یا سابقه خانوادگی خاص  ژنتیک  دلیل  به  است 
اثر محرک های محیطی ایجاد شود.  خودشان در 
این بیماری به صورت پالک های قرمزرنگ دارای 
پوسته در مناطقی از بدن مانند نواحی سر، آرنج ها و 
زانوها دیده می شود. گاهی اوقات هم این بیماری در 
بدن منتشر می شود. پسوریازیس شدت های مختلفی 
دارد و عواقب درمانی متفاوتی هم برای این بیماری 
متصور هستیم. خوشبختانه امروزه درمان های مختلفی 
برای کنترل این بیماری شناخته شده و در دسترس 
است اما تا امروز درمان قطعی برای ریشه کنی این 
بیماری پیدا نشده بنابراین افراد مبتال به پسوریازیس 
باید درمان ها را جدی بگیرند و آنها را قطع نکنند 
زیرا با قطع دارودرمانی، بیماری دوباره عود خواهد 
کرد. لیزرهای خاصی هم برای کنترل این بیماری 
وجود دارند که می توانند به عنوان درمان کمکی یا 
جایگزین درمان های قبلی مورد استفاده قرار بگیرند. 
نوردرمانی هم یکی از راهکارهای درمانی است که 
می توان از آن به عنوان درمان کمکی در کنترل بیماری 

صدف مقاوم استفاده کرد.

پاسخ دوم: هیچ لیزری وجود ندارد که بتواند با 
یک جلسه، افراد را الغر و چاقی های موضعی شان 
را برطرف کند بنابراین نباید این گونه تبلیغات را که 
توسط برخی مراکز غیرمعتبر انجام می شود جدی 
 بگیرید. برای الغری موضعی در کسانی که اضافه 
وزن زیادی ندارند، استفاده از بعضی روش ها که با 
لیزر توأم است، ممکن است کمک کننده باشد. درواقع 
لیزر لیپولیز ابزاری است که اقدام اساسی در آن ساکشن 
چربی است و لیزر به عنوان روش کمکی برای تخریب 

چربی مورد استفاده قرار می گیرد. 

پاسخ سوم: مقاالتی که به تازگی منتشر شده نشان 
می دهد می توان از لیزرها برای تحریک رشد موها 
استفاده کرد زیرا لیزرها توانایی تحریک سلولی برای 
افزایش متابولیسم و رشد سلول های مختلف را دارند. 
از این رو، می توان گاهی از آنها برای افزایش رشد 
موها به خصوص در کسانی که ریزش موی ارثی-
هورمونی دارند، کمک گرفت. برخی از انواع لیزرها 
را هم می توان برای درمان ریزش موهای سکه ای 
محدود به کار گرفت اما در موارد مقاوم ریزش مو 
ممکن است اثربخشی لیزرها کمتر باشد. لیزرهایی 
مانند لیزرهای اگزایمر یا لیزرهای فراکشنال همراه با 
دارورسانی مناسب جزو روش های جدیدی است که 

می توانند در برخی موارد کمک کننده باشند.

پاسخ چهارم: نوع خاصی از لیزرها مختص از بین 
بردن برخی لک ها یا ضایعات پیگمانته یا ضایعات 
پررنگ پوست است ولی هر نوع لک پررنگ پوست را 
نمی توان لیزر کرد زیرا برخی لک ها با استفاده از لیزر، 
پررنگ تر و بدتر می شوند اما ضایعاتی مثل کک ومک 
خیلی راحت به لیزرهایی مانند لیزر کیوسوییچ جواب 
می دهند. توجه داشته باشید علت ایجاد لک های قهوه ای 
به نام  Freckleیا کک ومک، جنس پوست و تاثیر 
اشعه آفتاب است. قاعدتا لیزر نمی تواند جلوی اشعه 
آفتاب را بگیرد و جنس و ژنتیک پوست را تغییر دهد. 
ضمن اینکه ادامه درمان و تکرار انجام لیزر با توجه 
به اینکه پوست تا چه میزان به نورآفتاب حساسیت 
داشته باشد و تا چه اندازه پوست تحت تابش آفتاب 
قرار بگیرد ممکن است بین هر 6 ماه یا 1سال تا 3 

سال یکبار متغیر باشد. 

پاسخ پنجم: خوشبختانه لیزرها روی پیس میکر و 
مشکالت قلبی- عروقی هیچ اثر سوئی ندارند و 
بیماران می توانند با خیال آسوده و تحت نظر پزشک شان 

از این تکنولوژی بهره ببرند.


