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می خواهید لیزر کنید؟
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این روزها لیزر موهای زائد 
پرطرفدارترین  از  یکی  به 
موهای  رفع  روش های 
ناخواسته بدن تبدیل شده 
است. این در حالی است که انجمن متخصصان 
پوست آمریکا اعالم کرده تمام موهای ناخواسته 
در اثر لیزر از بین نمی روند زیرا برخی از آنها 
نسبت به درمان با لیزر مقاوم هستند و برخی 
دیگر هم قدرت رشد مجدد پس از لیزر را 
دارند. متخصصان این انجمن بر این باورند 
که در ایده آل ترین شرایط ممکن هم امکان 
بازگشت و رشد مجدد حدود 30-20 درصد 
از موهای لیزرشده وجود دارد. لیزر موهای 
زائد، جزو آن گروه از خدمات زیبایی است 
که باید و نبایدهای زیادی درباره آن وجود 
دارد و حتی محدودیت ها یا ممنوعیت هایی 
هم برای آن در نظر گرفته شده است. از این 
رو در »موضوع ویژه« این هفته گفت وگویی با 
دکتر مجتبی امیری، متخصص پوست و عضو 
هیات علمی بیمارستان بقیه ا... درباره مهم ترین 
توصیه ها و هشدارها برای افرادی که می خواهند 
لیزر موهای زائد انجام بدهند، ترتیب داده ایم.

: آیا تمام افرادی که موهای زائد زیادی 
دارند، داوطلب مناسبی برای لیزر هستند؟

نه، موهای زائد، اضافی یا ناخواسته به 2 دلیل 
می شوند.  ایجاد  غیرهورمونی  یا  هورمونی 
موهای  ایجاد  باعث  هورمونی  دالیل  اگر 
لیزری  نوع  نمی توانید هیچ  زائد شوند، شما 
این  پس  از  زمینه ای  بیماری  درمان  بدون  و 
موها بربیایید. اختالالت هورمونی یا ابتال به 

تخمدان پلی کیستیک باعث می شود خانم ها در 
قسمت هایی از بدن خود که به طور طبیعی مو 
ندارند، با موهای ضخیم و تیره مواجه شوند. از 
این رو، چنین افرادی باید ابتدا بیماری و سپس 

موهای زائد خود را درمان کنند.
: یعنی افرادی که مشکلشان هورمونی 

است، نمی توانند لیزر کنند؟
چرا، ولی این بیماران باید همزمان با لیزر، درمان 

دارویی برای رفع بیماری هورمونی خود را هم 
انجام دهند. درمان دارویی از رشد موهای جدید 
پیشگیری می کند و لیزر هم همزمان، موهای 
ایجادشده را از بین می برد. این در حالی است 
که لیزر بدون دارودرمانی برای این بیماران، فقط 

صرف هزینه اضافی و بی فایده است.
: پرمویی های غیرهورمونی چطور؟

این پرمویی )هایپرتریکوز( معموال پاسخدهی 

مناسبی به لیزر دارد. هرچه پوست افراد مبتال 
به پرمویی غیرهورمونی، روشن تر و موهای 
آنها تیره تر و با قطر بیشتری باشد، شانس رفع 

دائمی شان هم بیشتر خواهد بود. 
:  رنگ پوست هم معیار مهمی برای 

لیزردرمانی است؟
بله، از آنجایی که امکان سوختگی و آسیب های 
پوستی با لیزر موهای زائد در افرادی با پوست های 

تیره  بیشتر است، توصیه می شود افرادی که 
یا  آفتاب گرفته اند  سوالریوم کرده اند، حمام 
پوست های بسیار تیره ای دارند، از لیزر کردن 
موهای زائد خود به شدت پرهیز یا در مورد 
این کار با پزشک متخصص پوست مشورت 
کنند. لیزر کردن موهای زائد در این افراد و 
جز  چیزی  غیرمتخصص،  اپراتوهای  توسط 
سوختگی های شدید پوستی را برای آنها به 
دنبال نخواهد داشت؛ سوختگی هایی که ممکن 
است لک های پوستی ناشی از آنها گاهی تا آخر 

عمر هم همراهشان بماند.
: چه کسانی را از لیزر منع می کنید؟

بیمارانی مانند افراد مبتال به لوپوس که نور لیزر 
باعث تشدید بیماری شان می شود. افراد مبتال به 
پورفیری هم به دلیل واکنشی که نسبت به لیزر 
نشان می دهند، باید دور این روش درمانی را 
برای رفع موهای زائد خود خط بکشند. افرادی 
هم که باتری در قلب خود کار گذاشته اند باید 
قبل از لیزر، پزشک خود را در جریان بگذارند و 
معموال از انجام لیزر موهای زائدشان منع می شوند.
: آیا مصرف داروهای خاصی هم 
باعث ایجاد محدودیت در لیزر موهای زائد 

می شود؟
بله، اگر شما از داروهایی که پوست را نسبت به 
نور حساس می کنند، استفاده کنید، باید تا مدتی 
دور لیزرکردن را خط بکشید یا حداقل پزشک 
معالج خود را در جریان این موضوع بگذارید. 
مهم ترین و پرمصرف ترین این داروها شامل 
مسکن ها یا داروهای ضدالتهاب غیرکورتونی 
از  گروهی  کوتریموکسازول،   ،)NSAID(
داروهای مدر، برخی داروهای دیابت، کینین 

و کنیدین، برخی تتراسایکلین ها، آمیودارون، 
پیروکسیکام، سولفونامیدها، سولفونیل اوره ها، 
داروهای ضدبارداری خوراکی و ایزوترتینوئین 

می شوند.
لیزر موهای زائد در  برای  منعی   :

خانم های باردار یا شیرده هم وجود دارد؟
دنبال  پژوهشگران  و  متخصصان  سال هاست 
پاسخ این پرسش هستند اما هنوز هیچ کدام از 
منابع علمی ثابت نکرده اند لیزر موهای زائد در 
دوران بارداری برای مادر یا جنین، ضرر دارد. 
با این حال و به طور کلی، ما تماس با هر نوع 
اشعه ای را برای خانم های باردار منع می کنیم. لیزر 
موهای زائد در دوران شیردهی هم کامال بدون 
خطر و ضرر برای مادران و نوزادان آنهاست.

: تفاوت قیمت خدمات لیزر در مراکز 
مختلف ناشی از چیست؟

مختلف،  مراکز  در  است  ممکن  اینکه  اول 
دستگاه های متفاوتی برای لیزر موهای زائد به 
کار برده شوند. دوم اینکه اگر دستگاه های یکسانی 
در 2 مرکز به شما خدماتی ارائه می داد و یکی 
از آنها، ارزان تر از دیگری بود، باید به این مساله 
شک کنید. متاسفانه این روزها بیشتر آرایشگاه ها 
و باشگاه های ورزشی، اقدام به تبلیغ لیزر موهای 
زائد با قیمتی پایین تر از کلینیک ها می کنند. این 
مراکز، دنبال کسب سود بیشتر هستند و عالوه 
بر به خطر انداختن سالمت شما، تعداد شات 
یا میزان انرژی را کمتر از حالت عادی در نظر 
می گیرند و از این رو، شما را برای جلسه های 
بیشتری به مرکز خود می کشانند. در این صورت، 
در نهایت شما هستید که از نظر مالی، زمانی و 

حتی سالمت، ضرر خواهید کرد.

 ندا احمدلو

پرمویی 
غیرهورمونی 

یا هایپرتریکوز 
معموال 

پاسخدهی 
مناسبی به 

لیزردرمانی 
دارد و هرچه 
پوست افراد 
مبتال به این 

مشکل روشن تر 
و موهایشان 

تیره تر و قطورتر 
باشد، پاسخ به 
درمان آنها نیز 

بهتر است

معموال به 4 جلسه لیزردرمانی نیاز داریم
: میزان پاسخ دهی مطلوب در جلسه های مختلف لیزر موهای زائد به چه صورت است؟

اگر فردی مشکل هورمونی نداشته باشد و زیر نظر متخصص پوست و با دستگاه های استاندارد لیزر موهای زائد خود را انجام دهد، باید بعد از جلسه 
اول حدود 70 درصد و بعد از جلسه دوم هم حدود 90 درصد از موهای زائدش رفع شود. باالی 95 درصد از موهای زائد این افراد در جلسه های 
سوم و چهارم از بین می رود و تنها موارد و افراد خاصی هستند که به بیش از 4 جلسه لیزر نیاز دارند. اگر علت وجود موهای زائد، هورمونی نباشد، 

این موها تا سال ها رشد نمی کنند و شاید بعد از این مدت، یکی- دو جلسه لیزر برای از بین بردن موهایی که رشد مجدد داشته اند، نیاز باشد.

آمادگی های قبل از لیزردرمانی
: مهم ترین توصیه شما به افرادی که می خواهند بهترین پاسخ را از لیزر موهای زائد بگیرند، چیست؟

این افراد نباید حدود 1 ماه قبل از لیزر، موهای خود را با روش هایی مانند اپیالسیون یا موم انداختن از ریشه بکنند. 2 ماه قبل از لیزر 
هم نباید سوالریوم کنند یا حمام آفتاب بگیرند. بهتر است روز قبل از لیزر، موهای خود را اصالح کنند و آن قسمت از پوستشان که 
قرار است لیزر شود، بدون هرگونه مواد آرایشی )حتی ضدآفتاب( باشد. بعد از لیزر هم می توان از انواع پمادها یا کرم های ضدالتهابی 

و ترمیمی برای پیشگیری از سوزش، خارش، قرمزی و التهاب احتمالی تا 2 روز بعد از لیزر کمک گرفت.



دایود؛ ایمن تر از الکساندریت برای 
پوست های تیره

لیزر دایود، دستگاهی با طول موجی باالتر از لیزر 
الکساندریت است که طول موج آن به حدود 810 

نانومتر هم می رسد. هرچه طول موج یک لیزر 
باالتر می رود، شانس سوختگی پوست با آن هم 
پایین تر می آید. مثال نور ساطع شده از دایود با 

عمق بیشتری وارد پوست می شود و پیگمان های 
تیره مو را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو، امکان 
ایجاد تخریب و سوختگی در سطح پوست های تیره 
به دلیل میزان عمق نفوذ این لیزر، کمتر خواهد بود. با 

این حساب، می توان دایود را گزینه مناسب تری برای رفع 
موهای زائد افرادی با پوست های تیره تر ایرانی دانست. 

مقایسهرایجترینانواعلیزربرایرفعموهایزائد

چه لیزری به چه دردی می خورد؟
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از  برای  لیزرها  کدام  بدانیم  اینکه  برای 
بین بردن موهای زائد کدام گروه از افراد 
لیزر  اثر  مکانیسم  باید  ابتدا  مناسب ترند، 
موهای زائد را بشناسیم. لیزرها دستگاه هایی 
هستند که از آنها نوری با یک طول موج مشخص ساطع می شود. همین طول موج 
است که باعث می شود ما برخی از لیزرها را برای گروهی از افراد، مناسب تر بدانیم 
یا به گروهی از افراد درباره استفاده از برخی لیزرهای دیگر، هشدار بدهیم.در این 
یادداشت قصد دارم به مقایسه رایج ترین انواع دستگاه های لیزر برای رفع موهای زائد 

بپردازم. اما قبل از آن باید به این نکته مهم اشاره کنم که لیزر موهای زائد جزو آن 
گروه از خدمات زیبایی است که به  هیچ عنوان نباید در آرایشگاه ها یا باشگاه های 
ورزشی انجام شود. این کار باید توسط پزشک متخصص پوست یا حداقل زیرنظر 
متخصص و توسط تکنیسینی که مورد تایید اوست انجام شود تا بیشترین نتیجه و 
کمترین عوارض را برای بیمار به دنبال داشته باشد. بد نیست بدانید نور ساطع شده 
از لیزر موهای زائد، نور هوشمندی نیست که بتواند تنها روی فولیکول موها تاثیر 
بگذارد. این نور تمام بافت های تیره را تخریب می کند و تحت تاثیر قرار می دهد؛ 
خواه این تیرگی مربوط به پوست باشد، خواه مربوط به ریشه مو! از این رو، انجام 

نظر می گیرد،  تنظیم طول موج ها را در  نظر پزشک متخصص پوستی که  لیزر زیر 
سبزه  پوست های  با  افرادی  در  به خصوص  پوست،  سوختگی  از  پیشگیری  باعث 
می شود. به طور کلی، اگر اپراتورهای دستگاه های لیزر بتوانند عرض پالس و میزان 
بیمار  با جنس و رنگ پوست  متناسب  و  به خوبی  را  برحسب ژول دستگاه  انرژی 
نکته مهم  به دست خواهد آمد.  نتیجه خوبی هم در رفع موهای زائد  تعیین کنند، 
دیگر این است که در بسیاری از موارد دیده یا شنیده شده است که عوارض ناشی 
از سوختگی یا تغییر رنگ  پوست در اثر لیزر مو وقتی که توسط افراد غیرمتخصص 

انجام شده، برجای مانده است و گاهی تا آخر عمر باعث آزار فرد شده است.

دکتربهروزباریکبین
متخصص پوست، 

عضو هیات علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشتی

الکساندریت؛ 
رایج ترین لیزر مورد 

استفاده در ایران
لیزر الکساندریت جزو پرطرفدارترین 
انواع لیزر موهای زائد در ایران است 

که طول موجی حدود 755 نانومتر دارد. 
در این طول موج، سیاهی یا پیگمان مو، 

بیشترین جذب را دارد. یعنی زمانی که نور 
لیزر تبدیل به حرارت و جذب پیگمان های 
مو می شود، سلول های زایای مو را از بین 

می برد و به این ترتیب، باعث رفع دائمی موها 
می شود. لیزر الکساندریت یا همان الکس، پاسخ 

مناسبی به پوست های ایرانی می دهد که طیف 
گسترده ای از رنگ ها )از نوع 1 تا 5 که از سفید تا 

سبزه تیره می شود( را دربرمی گیرند.

ان دی یگ؛ ایمن ترین لیزر برای 
پوست های تیره

از آنجایی که تفاوت طول موج دایود و الکساندریت، 
تنها حدود 55 نانومتر است، افرادی با پوست های تیره تر 

می توانند برای داشتن لیزر موهای زائد ایمن تر از دستگاهی با 
طول موج باالتر مانند ان دی یگ )ND YAG( هم کمک بگیرند. 
ان دی یگ )ND YAG(، دستگاهی با طول موج 1064 نانومتر 
است که به  دلیل باال بودن طول موج، کمترین میزان سوختگی را 
در پوست های سبزه و تیره ایجاد می کند و از این رو، ایمن ترین 

دستگاه برای رفع موهای زائد افرادی با پوست های خیلی 
تیره محسوب می شود. این  روزها، بسیاری از دستگاه های 

پیشرفته رفع موهای زائد دارای هر 2 طول موج 
الکساندریت و ان دی یگ هستند تا بتوان طول 

موج را براساس نوع رنگ پوست 
بیمار تعیین کرد.

)IPL( و اما آی پی ال ...
آی پی ال )سیستم های نور شدید پالسی( جزو 

سیستم های نوری است که از لیزر تقلید می کند و قدرت 
اثر یا حتی ماندگاری اثرش از لیزرهای رفع موهای زائد کمتر 

است. این دستگاه، طیفی از طول موج ها را از 1200-400 نانومتر، 
تولید می کند. براساس فیلتری که جلوی آن قرار داده می شود، می توان 

طیف نوری مناسب را برای درمان موهای زائد انتخاب کرد. دستگاه های 
IPL، با اینکه لیزر نیستند اما بی خطر هم نیستند و در صورت استفاده توسط 
افراد غیرمتخصص، می توانند باعث ایجاد سوختگی های پوستی هم بشوند. 

اگر فیلتر و انرژی مناسبی در دستگاه آی پی ال انتخاب نشود، می تواند 
سوختگی های شدیدی را برای افرادی با پوست های سبزه به وجود بیاورد.

ای الیت هم نوع جدیدی از IPL است که عالوه بر نور از 
رادیوفرکوئنسی هم به طور همزمان استفاده می کند. از این رو، تاثیر 

آن روی موهای کمرنگ )مانند موهای بور، طالیی و سفید( 
بیشتر و بهتر خواهد بود.


