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(Lipolaser) ليپوليزر
دكتر طيبه نيكوخرسند، متخصص جراحي عمومي:

امروزه از بين بردن بافت حاوي چربي و كاهش سايز، جزو شايع ترين 
اقدامات در حيطه ي زيبايي به شمار مي رود. استفاده از ليزر به عنوان 
جديدترين متد به كار گرفته شده در اين زمينه باعث بهتر شدن نتايج 

حاصله و كاهش عوارض گرديده است.
ليزرها در دو نوع پرتوان و كم توان مورد استفاده قرار مي گيرند. در 
ليزرهاي كم توان، نور ليزر پس از تماس با بافت چربي باعث ايجاد 
سوراخ هايي در سلول هاي چربي شده و درنتيجه تري گليسيريد موجود 
در آن ها خارج مي شود. تري گليسيريد خارج شده توسط متابوليسم بدن 
تجزيه شده و به عنوان منبع انرژي مورد استفاده قرار مي گيرد. به هنگام 
استفاده از ليزرهاي كم توان، بيمار مي بايست رژيم غذايي را رعايت كند 
و پس از هر جلسه ليزر ورزش هاي هوازي انجام دهد تا اين منابع انرژي 
آزادشده، تجزيه شوند. اين روش نياز به جلسات متعدد داشته و به عنوان 
يك روش كلينيكي نيازي به بيهوشي يا بستري ندارد و در كليه ي نواحي 

حاوي سلوليت يا مراكز تجمع چربي قابل انجام است.
در روشي كه از ليزر پرتوان استفاده مي شود، فيبر نوري ليزر به وسيله ي 
سوراخ هايي كوچك به زير پوست و به داخل بافت حاوي چربي هدايت 
مي شود. درجه حرارت باالي ناشي از ليزر باعث تخريب و ذوب بافت 
چربي مي شود و همين امر خروج آن را از بدن آسان تر مي سازد. در 
صورتي كه حجم چربي كم باشد مي توان اجازه داد كه به آرامي جذب 
و از طريق سيستم لنفاتيك و كبد دفع شود (بين 3-6ماه) و در صورتي 
كه حجم چربي زياد باشد بهتر است با ساكشن خارج گردد. به دليل نرم 
شدن چربي ها، نيروي الزم براي ساكشن بسيار كم بوده لذا آسيب هاي 
بافتي به حداقل مي رسد. نور ليزر به دليل افزايش حرارت در ناحيه درم، 

باعث شكسته شدن فيبرهاي كالژن قديمي و تحريك كالژن سازي 
نيز مي شود. لذا پوست پس از برطرف شدن چربي ها، افتاده نشده و 
ظاهر بهتري خواهد داشت. روند كالژن سازي 6ماه به طول مي انجامد 

لذا نتايج كامل پس از 6ماه قابل دسترسي است.
ليپوليز نواحي كوچك به راحتي در مطب قابل انجام بوده و پس 
از بي حسي موضعي و تزريق مايع TUMESCENT، فيبر ليزر،  از 
سوراخي بسيار كوچك (mm 2) وارد و در جهات مختلف حركت 
داده مي شود و پس از آن بيمار مرخص شده و قادر به انجام كارهاي 
روزمره ي خود بوده و فقط الزم است مدت 2 هفته از گن فشارنده 

استفاده نمايد.
در صورتي كه نواحي موردنظر وسيع باشد، جهت تسريع در روند 

بهبود بهتر است هم زمان ساكشن نيز استفاده شود.
تفاوت اين روش با ساكشن معمولي:

1ـ آسيب كمتر به بافت
2ـ درد كمتر

3ـ خونريزي و اكيموز كمتر و عدم ايجاد ناصافي در پوست
به دليل تحريك توليد كالژن، شلي و افتادگي پوست نيز ايجاد 
خواهد شد. (تورم حاصله در عرض 1 الي 2ماه به آرامي از بين خواهد 

رفت.)
ليزر باعث باز شدن فيبرهاي چسبنده و صاف شدن محل و تحريك 
كالژن سازي و بهبود افتادگي پوست مي گردد. اين روش براي كليه ي 
افراد در هر جنس و سن و رنگ پوست و شكل بدن قادر به انجام است. 
تنها موارد منع استفاده از ليزر در افراد با بيماري هاي پيشرفته ي قلبي، 

كليوي، كبدي و خانم هاي باردار و شيرده مي باشد.
گران اما مطمئن!

در سالن اصلي همايش، درخصوص يكي از جديدترين انواع جراحي 
قلب با ليزر سخنراني مي شد كه ما قسمت معرفي سخنران را از دست 
داديم و به موقع نرسيديم. لذا براي پرهيز از هر نوع اشتباه، موضوع را 

بدون ذكر نام سخنران مطرح مي كنيم:
عمل TMLR با ليزر روي 1000 حيوان آزمايش شد و بعد از 


