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بایدها و نبایدهای لیزر موهای زائد

گاهیلیزرموهایزائد،باعثپرموییمیشود
همه ما دوست داریم پوستی سالم، زیبا، 
باطراوت و شاداب داشته باشیم و برای 
رسیدن به این منظور سراغ راهکارها 
و اقدامات درمانی متعددی می رویم. 
گاهی اوقات برخی روش های درمانی از جمله لیزرها به ما 
کمک می کنند به این هدف نائل شویم. یکی از لیزرهایی 
که برای زیبایی مورد استفاده قرار می گیرد لیزر موهای زائد 
است. لیزری که اگر زیر نظر متخصص انجام شود نتایج 
خوبی به دنبال خواهد داشت و اگر توسط افراد کارنابلد 
و به خصوص در آرایشگاه ها یا مراکز غیرمعتبر انجام شود، 
عوارض و تبعات مختلفی از جمله سوختگی پوست و 
ایجاد جوشگاه و... گریبانگیر فرد متقاضی خواهد شد. 
باورها و پرسش ها درباره لیزر موهای زائد زیاد است. از 
این رو، سراغ دکتر سیدمهدی طبایی، متخصص پوست و 
رئیس مرکز تحقیقات لیزر در پزشکی جهاد دانشگاهی 

رفتیم تا در این باره بیشتر بدانیم.

:آقای دکتر! از نظر متخصصان 
پوست، چه مویی در بدن زائد است؟

از نظر علمی موهای ناخواسته یا اضافه، می توانند به صورت 
طبیعی و معمول وجود داشته باشند یا غیرمعمول باشند. 
هیرسوتیسم یا پرمویی غیرمعمول اصطالحی است که برای 
خانم ها به کار برده می شود. در هیرسوتیسم به دلیل اختالالتی 
که ممکن است زمینه هورمونی یا ژنتیکی داشته باشند، 
موهای کرکی موجود در بدن خانم ها که در حالت عادی 
اصال دیده نمی شوند مانند موهای صورت، نواحی شکم و 
اطراف پستان، ضخیم و سیاه رنگ می شوند. بخشی از درمان 
این مشکل استفاده از لیزرهای موهای زائد است بنابراین 
خانم هایی که دچار پرمویی هستند باید به پزشک مراجعه 
کنند و شرح حال کاملی از تاریخچه پرمویی در خانواده، 
داروهایی که استفاده می کنند، سابقه بیماری های قبلی و... به 
پزشک ارائه بدهند و در صورت لزوم آزمایش های خاص یا 
حتی سونوگرافی انجام دهند تا علت ایجاد موهای ناخواسته 
و زائد در آنها تشخیص داده شود. ممکن است مشکالت 
مهم تری هم در بدن وجود داشته باشد و بروز موی زائد 
عالمتی از آن مشکالت باشد. از جمله این مشکالت 
می توان به اختالالت تخمدانی، اختالل در غدد آدرنال و 
سایر غدد درون ریز اشاره کرد. افرادی که چنین مشکالتی 
دارند کنار درمان های دارویی می توانند از لیزر موی زائد 
برای کمتر و نازک تر کردن موهای زائدشان کمک بگیرند.
گروه دوم موهای زائد، موهای ناخواسته ای هستند که 
در همه افراد وجود دارند، مثل موهای ناحیه زیربغل. 
بسیاری از افراد تمایلی به داشتن موهای زیربغل ندارند 
یا وجود موهای زائد در پوست شان تحریک کننده است و 
باعث ایجاد اختالالتی مثل بروز جوش ها و عفونت های 
پوستی می شود. در این صورت هم می توان از لیزر موهای 

زائد بهره برد و آنها را کمتر و نازک تر کرد.

:چرا برخی افراد با وجود انجام لیزر برای 
رفع موهای زائد به نتیجه مطلوب نمی رسند؟

لیزر موهای زائد معموال روی موهای ضخیم و مشکی اثر 
دارد و افرادی که پوست روشن دارند بهترین داوطلب انجام 
لیزر موهای زائد هستند اما موهای کرکی به خصوص با 
رنگ های روشن مثل طالیی، سفید، خاکستری و قهوه ای، 
مناسب انجام لیزر نیستند و حتی ممکن است موهای 
کرکی پس از انجام لیزر، ضخیم و تیره رنگ شوند و فرد 
با انجام لیزر نتیجه عکس بگیرد و دچار پرمویی شود. به 
جز این مورد، وجود عوامل دیگری مانند نامناسب بودن 
دستگاه لیزر و انتخاب نکردن انرژی مناسب برای تابش 
لیزر با توجه به رنگ پوست و مو، جنس و تراکم مو و 
جنس پوست می تواند عالوه بر عوارضی که ممکن است 
برای فرد داشته باشد، به جای کم مویی، باعث پرمویی 
شود، درنتیجه فرد نه تنها به نتیجه مطلوب نمی رسد، بلکه 

دچار پیامدهای ناخواسته لیزر نیز می شود.

نمی تواند  لیزر  گفتید  آنچه  به  توجه  با   :
موهای زائد سفیدشده را از بین ببرد. درست است؟
به گونه ای است  لیزر موهای زائد  اثر  بله، مکانیسم 
که مو باید حتما دارای رنگدانه باشد تا لیزر بتواند 
آن را از بین ببرد. از این رو، لیزر بر موهای روشن و 
سفیدشده تاثیری ندارد و افراد می توانند برای از بین 
بردن موهای زائد سفیدشان از تکنولوژی دیگری به 
نام »الکترولیز« کمک بگیرند. البته این روش شرایط 
خاص خودش را دارد و به راحتی انجام لیزرها نیست.

زائد  موهای  لیزر  از  حاصل  نتایج  آیا   :
است؟ همیشگی  و  دائمی 

نه، نتیجه لیزر موهای زائد دائمی نیست و در کتاب ها 
لیزر موهای زائد  بارها اشاره شده  و مقاالت علمی 
راهی موقت برای کاهش تعداد مو و کاهش ضخامت 
موهاست، به خصوص در مناطقی از بدن که موهای 
زائد وابستگی هورمونی دارند مانند موی صورت در 
نخواهد داشت  دائمی  اثر  به هیچ وجه  لیزر  خانم ها، 
زیرا اختالل ژنتیکی یا هورمونی ممکن است همچنان 
لیزر فقط می تواند طول  باشد و  باقی  به قوت خود 
کم  را  ضخامت شان  و  موها  تعداد  مو،  رشد  زمان 
کند، بنابراین در قسمت هایی از بدن که موها وابسته 
بهتری  اثر  می تواند  لیزر  انجام  نیستند  هورمون  به 
بتوان  لیزر روشی نیست که  به هرحال  باشد.  داشته 
اثر طوالنی مدت و دائمی داشت و در  انتظار  از آن 
بسیاری از موارد نیاز انسان به انجام دوباره لیزر از 

بین نخواهد رفت. 

بین  فواصل  تعیین  برای  خاصی  :فرمول 
جلسات لیزر و تعداد آنها وجود دارد؟

نه، زیرا شرایط و جنس پوست و موی افراد، نوع دستگاه های 
لیزر و انرژی آنها با هم تفاوت دارد بنابراین نمی توان یک 
قانون کلی برای همه ارائه داد. ضمن اینکه مناسب ترین 
زمان برای مناطق مختلف بدن هم متفاوت است زیرا 
چرخه رشد موهای بدن در نواحی مختلف یکسان نیست، 
درنتیجه لیزر و زمان تکرار آن در مورد صورت یا تنه 
یکی نخواهد بود. معموال با توجه به محلی که لیزر انجام 
می شود و نوع دستگاه لیزر ۴ هفته و گاهی بیش از ۸ 
هفته بین جلسات لیزر فاصله می گذارند و لیزر کردن 
تا زمانی ادامه دارد که ۷۰ تا ۸۰درصد موها کاهش پیدا 
کرده باشند. حال یکی با ۳ تا ۴ جلسه به نتیجه مطلوب 
می رسد و دیگری ممکن است به جلسات بیشتری نیاز 
داشته باشد. بعد از پایان دوره لیزر دوباره برای مدتی 
وارد  لیزر  دوره  طول  در  که  موهایی  تا  می کنیم  صبر 
فاز رشد نشده بودند وارد این فاز شوند و رشد کنند. 
موهای برخی مناطق بدن ممکن است حتی بعد از ۴ تا 
۵ هفته هم وارد فاز رشد نشوند. در این زمان پوست 
باید دوباره تحت تابش نور لیزر قرار بگیرد تا موهای 

زائد رشدکرده از بین بروند.

چه  زائد  موی  لیزر  انجام  از  بعد  و  :قبل 
مواردی را باید رعایت کرد؟

لیزر موی زائد زمانی بیشترین اثر را دارد که مو در فاز 
رشد خودش باشد و ریشه سالمی داشته باشد؛ یعنی فرد 
نباید موها را با وسایلی مانند اپی لیدی یا سایر روش های 
رفع موی زائد مثل اپیالسیون از ریشه خارج کند بنابراین 
توصیه می شود حداقل ۴ تا 6 هفته قبل از انجام لیزر موهای 
زائد از روش هایی که موها را از ریشه خارج می کنند، 
بپرهیزید و عمل موزدایی را با استفاده از تیغ های مناسب 
انجام دهید تا موها فقط از سطح پوست بریده شوند و 
انتهای آنها در ریشه باقی بماند تا در جلسه بعدی، لیزر 
بتواند با توان بیشتری ریشه مو را از بین ببرد. بعد از 
لیزر و تا زمانی که فرد در دوره انجام لیزر قرار دارد نیز 
نباید موها را با وسایلی مانند اپی لیدی یا اپیالسیون، بند 

انداختن، وکس و... از ریشه خارج کند.

: امروزه تبلیغات زیادی در مورد دستگاه های 
لیزر انجام می شود. از کجا بدانیم کدام دستگاه برای 

انجام لیزر مناسب است؟
شناسایی دستگاه مناسب انجام لیزر برای افراد عادی ممکن 
نیست بنابراین بهترین کار برای اطمینان از اینکه دستگاه 
مناسبی برای انجام کار استفاده می شود و استانداردهای 
الزم تابش لیزر با توجه به شرایط هر فرد مورد توجه 
قرار می گیرد این است که به مراکز معتبر مراجعه کنید. 
دوم اینکه از نظر قانونی، لیزر موهای زائد فقط تحت 
نظر پشکان متخصص پوست قابل انجام است و هیچ یک 
انجام  را  کار  این   نباید  دیگر  تخصصی  رشته های  از 
بدهند بنابراین مرکزی که کار انجام لیزر موی زائد را 
انجام می دهد حتما باید متخصص پوست داشته باشد. 
فرد باید توسط متخصص معاینه شود و لیزر زیرنظر 

ایشان انجام شود. 
بر کیفیت  فنی مرکز  قطعا در چنین مراکزی مسوول 
معاینات دوره ای دستگاه ها  دارد و  نظارت  دستگاه ها 
که  می کند  کمک  شرایط  این  همه  می دهد.  انجام  را 
دچار  کمتر  و  بگیرند  بهتری  نتیجه  مراجعه کنندگان 

عوارض لیزر موهای زائد شوند.

:استفاده از دستگاه های لیزر خانگی را توصیه 
می کنید؟

به تازگی دستگاه های لیزری وارد بازار شده اند که با 
تکنولوژی های مختلف برای جوان سازی پوست یا از 
بین بردن موهای زائد تبلیغ می شوند. واقعیت این است 
که توان و قدرت این لیزرها به اندازه لیزرهای درمانی 
و لیزرهای موجود در مراکز معتبر نیست. اثربخشی این 
دستگاه ها هم مورد تایید نیست و تنها مزیت دستگاه های 
لیزر با برندهای معتبر که دارای استانداردهای الزم هستند 
این است که در کوتاه مدت عارضه خاصی ایجاد نمی کنند. 
درمان  به عنوان  خانگی  لیزر  دستگاه های  از  معموال 
نگهدارنده استفاده می شود، مثال فردی که دوره لیزر 
موهای زائد را طی کرده ممکن است بتواند بین جلسات 
لیزرش از لیزرهای خانگی استفاده کند اما انتظاری که 
لیزرهای خانگی  از  قاعدتا  داریم  لیزرهای معمول  از 

نخواهیم داشت.
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باور اول: لیزر موی زائد باعث نازایی می شود
عمق نفوذ پرتوهای لیزر در پوست که متشکل 
از پرتوهای موازی نور مرئی و در مواردی 
در طول موج نورهای نامرئی هستند، معموال 
بیشتر از ضخامت پوست و ضمائم آن نیست 
و هیچ شواهدی مبنی بر نازایی پس از استفاده 
از لیزرها وجود ندارد زیرا اشعه لیزر اصال به 
ارگان های تولیدمثل نمی رسد که بخواهد آثار 

مخربی در آنها ایجاد کند.

باور دوم: لیزر موی زائد در ناحیه زیربغل، 
باعث سرطانی  لنفاوی را تحریک و  غدد 

شدن آنها می شود
بسیاری از افراد در مورد لیزر نواحی خاصی 
از بدن از جمله زیربغل نگران هستند و بر 
این باورند که تحریک غدد لنفاوی زیربغل 
باعث تحریک غدد پستانی و سرطانی شدن 

آنها خواهد شد. 
لیزر  به هیچ وجه درست نیست و  باور  این 
باعث آسیب به غدد لنفاوی نخواهد شد. حتی 
برخی اوقات بعضی جراحی ها با استفاده از 
لیزر انجام می گیرد و از لیزر به عنوان ابزاری 

برای برش دادن استفاده می شود. 
درواقع، حتی اگر لیزر آسیبی هم به آن منطقه 
وارد کند، آن آسیب با سرطان پستان ارتباطی 

نخواهد داشت.

یا  کرده  که سوالریوم  افرادی  سوم:  باور 
تحت تابش زیاد نور خورشید بوده اند نباید 

لیزر موی زائد انجام  دهند
درست است. افرادی که به تازگی سوالریوم 
کرده یا برای برنزه کردن پوست شان آفتاب 
گرفته اند به هیچ وجه امکان انجام لیزر موی 
زائد را ندارند زیرا این کار عالوه بر عوارض 
پوست،  بر  آفتاب  نور  زیاد  تابش  از  ناشی 
عوارض بسیار زیاد و خطرناک دیگری هم 

برایشان خواهد داشت. 
از جمله آنها می توان به سوختگی های بسیار 
شدید اشاره کرد که آثار آن می تواند تا پایان 
که  افرادی  بماند.  باقی  پوست  روی  عمر 
برنزه  آفتاب  یا  سوالریوم  با  را  پوست شان 
کرده اند و قصد لیزر موی زائد دارند باید چند 
ماه به پوست شان استراحت بدهند و تحت 
تابش نور آفتاب نباشند تا پوست به حالت 

اولیه برگردد و بتوانند لیزر کنند. 
پس از انجام لیزر و به خصوص در هفته اول 
نباید پوست را در معرض  پس از لیزر هم 
تابش نور آفتاب قرار داد زیرا لیزر روی پوست 
التهاب مختصری ایجاد می کند و تابش آفتاب 
می تواند التهاب را تشدید کند و باعث بروز 

تیرگی و لک در پوست شود.
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