
 سمانه جعفری

»بین ۲۵ تا ۳۳ درصد از مردم کشورمان به نوعی از 
بیماری های پوستی رنج می برند. از مردم درخواست 
معموال  پوست  درمان های  اینکه  به  توجه  با  می کنم 
درمان های مزمن و نگهدارنده است، به پزشکان متخصص 
پوست اعتماد کنند و درمان ها را بپذیرند. در معرض 
از  قرار گرفتن و سرطان های پوست که  آفتاب  نور 
سرطان های نسبتا شایع در کشور است، بیماری های 
رنگدانه پوست و... از مواردی است که پیش بینی می کنیم 
در سال های آتی منجر به افزایش بروز بیماری های 
پوستی شود. بسیاری از بیماری هایی که متخصصین 
پوست درمان می کنند، نیازمند سپری شدن زمان منطقی 
است. خوشحال هستیم که روش های نوین در حوزه 
پوست ارائه شده و این تنها به مدد متخصصان این 
رشته در کشور است. متخصصین پوست با روش های 
متقن و علمی، بهترین خدمات را به مردم ارائه می دهند. 
کشور ما در سال های آتی در زمینه استفاده از ظرفیت 
متخصصین پوست، نیازهای متعددی خواهد داشت.« 
اینها گفته های رئیس سازمان نظام پزشکی کشور است. 
نگرانی وی از یک طرف و نگرانی متخصصان پوست از 
طرف دیگر اهمیت دارد. نکته اینجا است که متخصصان 
پوست از دغدغه دیگری رنج می برند. دغدغه ای به 
نام دخالت غیرمتخصصان در کار متخصصان پوست! 
بسیار مشاهده کرده ایم: »عمومی، پوست، مو زیبایی«! 
»داخلی، پوست، مو و زیبایی«! پزشکی که عمومی 
است، چگونه می تواند کار متخصصی که سر کالس های 
تخصصی پوست و مو نشسته را انجام بدهد؟ بیماران 
هم خیلی وقت ها همین نوشته روی تابلو را می خوانند 
و برای درمان به همان پزشک مراجعه می کنند. دلیل 
این اتفاق شاید به خاطر آن باشد که   از سویی درآمد 
پزشکان عمومی به اندازه متخصصان نیست، بنابراین 
دخالت در کارهای متخصصان پوست و انجام اعمالی 
مانند لیزر به قدری در دسترس شده که مردم در ازای 
پرداخت مبلغ کمتر به متخصص مراجعه نمی کنند. 
متاسفانه وقتی هم که بیمار به مطب مراجعه می کند 
و در این باره از منشی سؤال می کند، جواب درستی 

به او داده نمی شود و این آگاهی را به بیمار نمی دهند 
این  نیست.  متخصص  و  است  عمومی  پزشک،  که 
مسأله در هیچ کجای دنیا به جز ایران مرسوم نیست 
و در سایر کشورها در تابلوی مطب پزشک عمومی، 
اساس  بر  که  می شود  درج  عمومی  پزشک  عبارت 
دارد  بیمار حق  هرحال  به  است.  بین المللی  قوانین 
بداند که به پزشک عمومی مراجعه کرده است، اما 
در ایران این کار رایج شده و باعث به اشتباه انداختن 
بیماران می شود. در این باره هم پزشکان متخصص 
به خصوص متخصصان پوست و زیبایی بارها و بارها 
شکایت و اعتراض کرده اند، اما متأسفانه نتیجه خاصی 

نداشته و جواب های متناقضی از سوی وزارت بهداشت 
داده شده است و گاه پزشکان متخصص پوست و 
زیبایی محکوم شده اند به اینکه می خواهند خودشان به 
تنهایی کسب درآمد کنند و دلشان نمی خواهد پزشکان 
عمومی گوشه ای از درآمد هنگفت آنها را داشته باشند! 
اما هرکسی را بهر کاری ساخته اند. بسیارند بیمارانی 
که با مراجعه به فردی غیرمتخصص دچار عوارض 
شده و مشکل پوستی شان نه تنها بهتر نشده؛ بلکه 10 
برابر شده است و باید چندین برابر پولی که هزینه 
کرده اند، را بپردازند تا دوباره شکل روز اول شوند. 
در بسیاری از موارد، به دلیل تشخیص اشتباه پزشک 

غیر متخصص، بیمار دچار مشکالت فراوانی می شود، 
که خیلی وقت ها غیر قابل بازگشت است. بیمارانی 
بوده اند که دچار مشکالت حاد شده اند. مثال بیماری 
که به سرطان پوست مبتال شده و باید هرچه سریع تر 
مورد عمل جراحی قرار می گرفته اما با تشخیص اشتباه 
پزشک عمومی، به لیزر پوست اقدام کرده بوده که 
باعث وخامت حالش شده بود یا اینکه بیماری که 
ضایعه ای روی بینی اش ایجاد شده بوده و با تشخیص 
نادرست و درمان نابجا، اسکار شدید در محل عارضه 
ایجاد کرده بود که امکان ترمیم اش با شرایط ایجاد 

شده، بسیار کم است. 

گزارش روز
مراجعه به پزشک غیرمتخصص، عوارض بازگشت ناپذیری دارد

پزشکانعمومیدرکارمتخصصانپوستواردمیشوند

نگاه متخصص

محمد گلشنی، متخصص پوست و مو و دبیر 
با سپید  ایران، در گفت وگو  انجمن پوست 
درخصوص تزریق چربی که این روزها فراوانی 
دارد، مطالبی می گوید که در ادامه می خوانید. 

سپید: تزریق چربی را توضیح دهید؟
 برداشت چربی از یک قسمت بدن و انتقال آن 
به قسمت دیگر بدن برای درمان اسکارها، فرو 
رفتگی ها، کاهش چین و چروک، جوانسازی، 
پرکردن، عدم تقارن صورت، اضافه کردن حجم و بازسازی قسمت های 
مختلف صورت و بدن مانند )لب، گونه، خط خنده، سینه، پشت دستها و 
....( یک روشی کاربردی است. درمیان تمام پرکننده های بافت زیر جلدی، 
چربی کم خطرترین  و مطمئن ترین روش است. مزیت های این روش نسبت 
به سایر روش ها: 1- چربی از بدن خود فرد گرفته می شود و دوباره به خود 
فرد تزریق می شود، ۲- وجود مقادیر کافی چربی در اکثر افراد برای تزریق در 
نواحی موردنظر ۳- ماندگاری طوالنی چربی نسبت به سایر فیلرها 4- امکان 

تکرار و تصحیح محل درمان شده.
است؟  بستری  به  احتیاج  چربی  تزریق  عمل  برای  آیا   سپید: 

حداکثر زمان الزم برای انجام این عمل ۳ ساعت است. این عمل به صورت 
سرپایی انجام می شود. اغلب تزریق چربی تحت بی حسی موضعی و در صورت 
اضطراب بیمار، تجویز یک داروی ضد اضطراب خوراکی یا تزریق داخل 
وریدی داروی خواب آور و آرام بخش انجام می شود و نیازی به بیهوشی 

کامل ندارد، مگردر موارد کلی و نقایص بزرگ.
سپید: برای تزریق، چربی از چه ناحیه ای تامین می شود؟

چربی عمال می تواند ازهر محلی که چربی اضافی وجود دارد، برداشت شود. 
در آقایان بیشتر این چربی از قسمت پهلو و در خانم ها از قسمت پهلویی  
ران گرفته می شود، ولی چون میزان چربی این نواحی به اندازه کافی نیست، 
از چربی اطراف ناف هم استفاده می شود. چربی از نواحی دیگر از جمله 
قسمت تحتانی شکم، باسن و قسمت داخلی زانو هم می تواند برداشت شود. 

سپید: نتیجه نهایی به چه عواملی بستگی دارد؟ 
نتایج این روش به تکنیک انجام و مهارت جراح بستگی دارد و هر چه بتوان 
تکنیک برداشت و تزریق را با آسیب کمتری انجام داد تا چربی به دست آمده 
بیشتر زنده بماند، نتایج به دست آمده نیز بهتر خواهد بود. به طورکلی، عوارض 
تزریق چربی کم است، مانند کبودی و تورم که گذرا است. معموال در هفته 
اول تورم در صورت وجود دارد، سپس میزان آن بسیار کمترمی شود و به هیچ 
وجه صورت حالتی غیر عادی ندارد. این ورم ها به طور کامل پس از ۵ تا 6 
هفته از بین می رود. مقدار چربی تزریق شده، محلی که چربی در آن تزریق 
می شود، داروهایی که فرد مصرف می کند و تکنیک انجام کار سبب می شود 
تا تورم در محل تزریق ایجاد شود. عفونت هم جزو عوارض احتمالی است، 
هر چند در شرایط استریل خطر عفونت یا انتقال بیماری وجود ندارد، زیرا 

چربی از خود فرد گرفته می شود.
سپید: معایب تزریق چربی چیست؟

تزریق چربی حتما باید توسط متخصص کارآمد و حرفه ای انجام شود، زیرا 
متخصص باید مراقب باشد که این تزریق ها وارد رگ نشود، چون ممکن 
است باعث کوری یا صدمات دیگر شود. توصیه می شود، چربی به غشاء میانی 
پوست )Dermis( هم تزریق نشود، زیرا ممکن است باعث تصلب بافت ها 
)Fibrosis( شود. همچنین به علت عدم امکان تزریق به صورت سطحی تصحیح 
چروک های خیلی ظریف و سطحی و یا اسکارهای کوچک امکانپذیر نیست.

سپید: آیا تزریق چربی ماندگار است یا نیاز به تکرار دارد؟
در واقع تزریق چربی نوعی پیوند سلولی از یک نقطه بدن به نقطه دیگر 
است. بعد از فروکش کردن ورم، قوام چربی پیوند شده عمدتا شبیه بافت 
خود فرد می شود تا این که کیفیت ساختمانی بافت چربی را حفظ کند. با 
تزریق چربی به صورت نوارهای کوچک در سطوح چند بافتی ، چربی  به 
صورت یکپارچه  می شود و نظیر بافتی که در آن تزریق شده حس می شود. 
وقتی تزریق چربی به طور صحیح انجام شود در حقیقت حدود 40تا 80 
درصد از سلولهای  پیوندی در محل زنده می مانند و ماندگار خواهند بود. 
مشکل اساسی که در رابطه با این شیوه وجود دارداین است که چربی گاهی 
اوقات خیلی سریع توسط بدن جذب می شود. زمانی که این چربی تزریق 
می شود حدود یک سوم آن باقی می ماند و دو سوم آن جذب می شود. به 
همین علت شاید تصحیح بیش از حد )overcorrection( یا تزریق بیش 
از حد مورد نیاز، انجام شود، تا بعد از گذشت چند هفته نتایج نهایی مطلوب تر 
به دست آید. ماندگاری چربی تزریق شده وابسته به تکنیک تزریق مهارت 
پزشک است. اگر تزریق درست انجام نشود چربی فقط به مدت ۲ تا ۳ هفته 
بیشتر باقی نمی ماند و جذب می شود. نواحی با کمترین تحرک و باالترین 
خونرسانی ، بیشترین ماندگاری را دارند. بیشترین ماندگاری در نواحی پیشانی، 
زیر چشم،گونه و پشت دست وکمترین ماندگاری در نواحی مانند لب و دهان 
و خط اخم است. تقریبا در تمامی بیماران مقداری از چربی تزریق شده به 
طور دائم باقی می ماند، هر چند این مقدار از بیماری به بیمار دیگر متفاوت 
بوده و ممکن است 6 ماه تا یک سال بعد، برای دستیابی به نتایج ماندگارتر 
نیاز به چند جلسه تزریق چربی داشته باشیم تا میزان بزرگ شدن و پر شدن 

محل مورد نظر به میزان دلخواه برسد. 
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   براساس تجربه به نظر می رسد که تزریق پالسمای غنی از پالکت بیمار به ناحیه زخم و محل 

  بهروز باریک بین
فوق متخصص پوست 

ومو

بخیه ها در جوش خوردن محکم لبه های زخم اثر منحصر به فردی دارد. در مقاله های زیادی نیز 
به تاثیر مثبت پی آرپی در بهبود زخم های مقاوم به درمان اشاره شده است و حتی امروزه از آن 
برای کمک به بهبود زخم های دیابتی استفاده می کنند. برای درمان با پی آرپی ابتدا از بیمار براساس 
کیت به کار گرفته شده 8 تا 40 سی سی خون گرفته می شود و سپس توسط دستگاه سانتریفیوژ 
تحت زمان و با دور گردش مناسب، طی یک یا دو مرحله جداسازی پالسمای غنی از پالکت 
انجام می شود. اصوال هدف این است که غلظت پالکت های موجود در پی آرپی ۳ تا 8 برابر 
پالکت اولیه موجود در خون بیمار شود تا فاکتورهای رشد موجود در پالکت ها بتوانند سلول های 
بنیادی را فعال کنند. البته فاکتورهای رشد متعددی در پی آرپی وجود دارند که می توانند شرایط 
ترمیم زخم را بهتر کنند. توضیح این موارد خیلی علمی و خسته کننده می شود اما همین قدر بدانید که به عنوان مثال ماده ای 
فعال در پی آرپی داریم که می تواند به رگسازی)آنژیوژنز( کمک کند و با کشاندن سلول های التهابی مختلف مانند نوتروفیل ها 
و ماکروفاژها به محل زخم و با آنژیوژنز به ترمیم زخم کمک می کند. اسکار)جوشگاه( را نمی توان صددرصد درمان کرد 
و فقط می توان آن را بهتر کرد و توجه به این نکته بسیار مهم است. برای این کار روش های مختلفی مانند جراحی، درم ابریشن 
و لیزر وجود دارد که هر کدام به نوعی در بهبود وضع ظاهری اسکار موثرند. تزریق پی آرپی هم می تواند در طوالنی مدت 
موثر باشد اما ترکیب لیزر درمانی یا درم ابریشن با تزریق پی آرپی یقینا آثار قابل توجهی خواهد داشت. اسکار آبله مرغان 
چنان سطح مقطع اش کوچک است که اثر تزریق پی آرپی را خیلی نمی توان ارزیابی کرد اما روش کراس که در آن از اسید 
خیلی قوی برای بهبود اسکارهای فرو رفته استفاده می شود، برای جوشگاه آبله مرغان بسیار مفید است. در مورد جوشگاه 
سالک نیز مانند هر گونه اسکار قدیمی می توان ابتدا با درم ابریشن یا لیزر، سطح ضایعه را تراشید و زخمی کرد و سپس 
از استعمال موضعی یا تزریق پی آرپی برای تسریع بهبود زخم و کمک به بهبود جوشگاه کمک گرفت. جنس بیمار اهمیتی 
ندارد، ولی مسلما در افراد با سنین خیلی باال یا خیلی پایین چون اختالل عملکرد پالکتی به دالیل متعدد وجود دارد، سطح 
پایه پالکت های فرد نیز مهم است بنابراین انجام یک آزمایش خون کامل و آزمایش های ویروس شناسی مانند هپاتیت)برای 
حفظ سالمت کارکنان پزشکی کار کننده با خون بیمار( الزم است. این روش آثار مفید زیادی دارد، ولی مشکل اینجاست 
که متاسفانه در کشور ما به صورت بی رویه و نابجا در حال انجام است. به عنوان مثال به کسی که ریزش موی ناشی از 
بیماری لیکن پالن دارد نه تنها تزریق پی آرپی کمکی نمی کند، بلکه این روش می تواند حال او را بسیار بدتر کند و بیمار 
زمان را نیز که بسیار در درمان حیاتی است، از دست بدهد. من در تجربه ۲ ساله ام در کاربرد پی آرپی نتایج خوبی برای 
گودی و تیرگی زیر چشم، جوانسازی و ترمیم زخم مشاهده کرده ام اما تهیه و تزریق پی آرپی آداب خاصی دارد و با توجه 
به اینکه با خون بیمار سروکار داریم، صالح آن است که فعال تا زمان انجام مطالعه های بیشتر در مورد پی آرپی، این تزریق 

فقط توسط متخصصان پوست و در کلینیک های مجهز انجام شود. 

تاثیر پی آرپی در درمان زخم

  دبیر انجمن پوست ایران در گفت وگو با سپید 

اجرای تکنیک صحیح تزریق چربی ضامن 
ماندگاری

شایعترینبیماریهایپوستیدرایران
فرهاد هنجنی، نائب رئیس انجمن متخصصان پوست ایران 
درخصوص شایع ترین بیماری های پوستی در ایران توضیح 

می دهد که در ادامه می خوانید.
بیماری های رنگدانه ای و تاولی جزو شایع ترین بیماری های 
پوستی در ایران هستند. شناخت نوع بیماری در درمان آن 
بسیار موثر است. از جمله بیماری های شایع پوستی در ایران، 
بیماری ها آکنه ای یا   همان جوش صورت و ناحیه فوقانی بدن است و بیماری های 

رنگدانه ای مانند پیسی یا لک های صورت نیز در کشور شیوع زیادی دارد.
پیسی یا برص یا ویتیلیگو یک بیماری پوستی است که در آن لک های سفید رنگ 
به دلیل از دست رفتن رنگدانه پوست به وجود می آیند؛ این ضایعات در هر جایی 

از بدن ممکن است دیده شوند. در این بیماری معموال در هر دو طرف بدن به 
طور قرینه لک های متعدد سفید و شیری رنگ دیده می شوند. شایع ترین مناطق 
درگیری پوستی در این بیماری شامل صورت، لب ها، دست ها، بازو ها، پا ها و نواحی 
تناسلی است. البته اگزمای پوستی در سنین کودکی و بزرگسالی، بیماری های تاولی 
و پسوریازیس نیز از دیگر بیماری های پوستی شایع در ایران محسوب می شود. 
پسوریازیس، یکی از شایع ترین بیماری های پوستی است که طی آن، سیستم ایمنی 
افراد مبتال با ارسال سیگنال های معیوب، موجب تسریع رشد سلول های پوست 
می شود. در حالت عادی، سلول های پوست به طور دائم از الیه های زیرین به طرف 
سطح حرکت کرده، در آنجا هسته های خود را از دست داده و به صورت پوسته های 
مرده از بدن دفع می شوند، اما در جریان پسوریازیس، چرخه حیات سلول های 
پوست بر اثر اشکاالت سیستم ایمنی، سرعت یافته در نتیجه چندین الیه سلول مرده 
در سطح پوست تجمع پیدا می کنند و پوسته های پسوریازیس را تشکیل می دهند. 

ایران یکی از کشورهایی است که صاحب باال ترین آمار بیماری های تاولی ازجمله 
پمفیگوس است، متخصصان پوست کشور باید کارهای درمانی جدی تر در این 
زمینه انجام دهند. پمفیگوس به معنی تاول و از بیماری های نادر پوستی، با علت 
نقص در سیستم ایمنی بدن است و پوست و غشاهای مخاطی را دربرمی گیرد. 
علت دقیق این بیماری هنوز شناخته نشده، اما آنچه را که در این بیماری رخ می دهد، 
می توان به از دست رفتن چسبندگی بین الیه های شاخی پوست )کراتینوسیت( 
تعریف کرد.  مجموعه ای از عوامل مختلف در بروز این بیماری ها دخیل و عوامل 
محیطی و جنبه های ژنتیکی در این میان تاثیرگذار هستند، ولی اخیرا به نقش بسیار 
پررنگ ژنتیک در بیماری های پوستی به ویژه سرطان های پوست توجه و تاکید 
بیشتری می شود. نداشتن سیستم دقیق ثبت بیماری های مختلف از جمله مشکالت 
موجود در کشور است. درخصوص سرطان ها سیستم های ثبت بیماری راه اندازی 
شده، اما برای بیشتر بیماری ها این امکان فراهم نشده است و باید سعی کنیم برای 

بیماری های پوستی، ثبت موارد را به صورت دقیق داشته باشیم. سرطان سلول های 
پایه ای با عنوان بازال سل کارسینوما در کشور ما بیشتر مشاهده می شود که متاستاز 
)نفوذ به بافت های دیگر( نمی دهد و البته میزان ابتال به این سرطان در ایران با دیگر 
کشورهای دنیا تفاوت چندانی ندارد و تقریبا به اندازه میانگین دنیا است. نوع دیگر 
سرطان پوست به نام مالنوما در کشورهای اروپایی و آمریکا شیوع زیادی دارد که 
ممکن است کشنده باشد و آمار شیوع این نوع سرطان در ایران، بسیار کمتر از اروپا 
و آمریکا است. بازال سل کارسینوما )Basal Cell Carcinoma( شایع ترین شکل 
سرطان پوست است که تقریباً هیچگاه به دیگر بافت های بدن گسترش پیدا نمی کند، 
ولی با این حال، ممکن است رشد کرده و به بافت اطراف تهاجم پیدا کند. مالنوما 
)Melanoma( بدخیم ترین سرطان پوست محسوب می شود و از مالنوسیت های 
پوست که استعداد بدخیمی پیدا کرده اند، نشات می گیرد. به طور طبیعی، مالنوسیت ها 

رنگدانه های تیره پوست، مو، چشم و خال های بدن را تولید می کنند.

گفته ها

  براي فهم علت ریزش مو باید اطالع دقیقي از مراحل سیکل طبیعي 

   محمدعلی
  نیلفروش زاده

رئیس انجمن پوست ایران

رشد مو داشته باشیم. موهاي انسان به طور طبیعي با یک روش دوره اي 
رشد مي کنند که سیکل رشد مو نامیده مي شود )یک مرحله رشد و 
یک مرحله استراحت و در نهایت ریزش(. در مرحله رشد یک فولیکول 
با فولیکول همسایه متفاوت است که به این حالت رشد موزائیکي گفته 
مي شود. مدت آناژن )فاز فعال یا رشد (، دو تا هشت سال، کاتاژن )فاز 
تحلیل رونده(، دو تا چهار سال و تلوژن )فاز استراحت (، دو تا چهار 
ماه است. طول مدت هر کدام از این مراحل با توجه به سن، شرایط 
تغذیه اي، فاکتورهاي هورموني و عوامل فیزیولوژیک و پاتولوژیک بدن 
و  فاز رشد  در  موها  کند. در حالت طبیعي 90درصد  تغییر  مي تواند 
10درصد در فاز استراحت هستند و به طور متوسط روزانه ۵0 تا 100 تار موي تلوژن به هنگام 
شستن و شانه کردن مو می ریزند. پس همچنان که یک مو مي ریزد موي جدید جاي آن را مي گیرد. 
اما مشکل زماني آغاز مي شود که موهاي ریزش یافته بیشتر و سریعتر از موهاي رویش یافته جدید 
ضعیف شود یا سیکل رشد آنها کوتاه شود و نتواند به حداکثر رشد آناژن برسد. در این حالت بعد 
از مدتي از تعداد کل موها کاسته شده و یا ممکن است موها نازک تر شده وفرد متوجه کاهش حجم 
موهایش شود. این، علت اصلي ریزش مو است. عوامل مختلفي مي تواند روي سیکل رشد مو اثر 
گذاشته و باعث ریزش موقت یا دائمي شود که اصطالحاً به آن آلوپسی گفته مي شود. علل عمده 
ریزش مو عبارتند از آلوپسي آندروژنتیک، تلوژن افلوویوم و آلوپسي آره آتا. از علل دیگر مي توان 
به مواردي مانند بیماري هاي تیروئید، دیابت، کمبود تغذیه اي، بیهوشي عمومي و رژیم هاي سخت، 
مصرف دارو، اشعه، شیمي درماني، تماس با مواد شیمیایي، علل هورموني، اشکاالت سیسم ایمني، 
بیماري پوستي موضعي یا سراسري و استرس هاي فیزیولوژیک  رواني اشاره کرد. موراد دیگری هم 
وجود دارند که به اندازه موارد دیگر شایع نیستند. برای مثال تریکوتیلومانیا، یک مشکل رواني است 
که در آن فرد موهاي خود را دور انگشت پیچیده و مي کند. آلوپسي کششي هم از علل دیگر است 

که در آن به علت آرایش مو، موهاي یک قسمت سر را تحت کشش قرار مي دهد. 
در آمار مربوط به ریزش مو همیشه مردان بیشتر از زنان به این بیماری دچار بوده اند. حدود ۳۵ 
میلیون نفر از مردان در آمریکا مبتال به درجاتي از ریزش موي آندروژنتیک هستند. سرعت ریزش 
مو و شکل پایاني آن به ژنتیک فرد ارتباط دارد. این شکل از ریزش پیشرفت آرامي داشته و ۲0درصد  

مردان را در ۳0 سالگي و 40درصد  مردان را در40 سالگي تحت تاثیر قرار مي دهد.

      چرا زیرش مو اتفاق می افتد؟          


