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 لیزر موهای زائد

 دکتر مهدی ایزدی
 متخصص پوست و مو

 

 مقدمه:

 ساختمان ریشۀ مو

ترین بخش ریشۀ مو، بخشی از مو که در داخل پوست است، ریشه یا فولیکل مو نام دارد و از سه قسمت تشکیل شده است. عمقی

کنند که تنه مو رشد کند. در این قسمتِ عمقی است که در مرحلۀ رشد مو تکثیر شده و به این ترتیب کاری می هاییشامل سلول

 .دهندسازند و به مو رنگ میهای دیگری نیز وجود دارند که رنگدانه میشوند، سلوله تکثیر میهایی کبر سلولاز ریشۀ مو، عالوه

 رشد مو

های بنیادیِ گر مو سه مرحلۀ رشد دارد. مرحله آناژن مرحلۀ رشد مو است. در این مرحله سلولست. به عبارت دیایرشد مو دوره

ای نیز فعاالنه به مو های رنگدانهشود، همچنین در همین مرحله است که سلولکند و بلند میریشۀ مو تکثیر شده و مو رشد می

 .دهندرنگ می

های خسته، دست از تکثیر برداشته و شود. در این مرحله سلولبعد از مرحلۀ رشد فعال مو وارد مرحله دیگری به نام کاتاژن می

 .رسد که مرحله استراحت مو استکند و باالخره مرحلۀ تلوژن فرا میشود و پسرفت میریشۀ مو کوچکتر می

 انواع مو

 :در بزرگساالن دو نوع مو وجود دارد

 ای کرکیموه

 این موها نازک و کمرنگ هستند. 

 موهای انتهایی

 این نوع موها تیره رنگ و ضخیم هستند. 
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امکان تبدیل انواع موها به یکدیگر وجود دارد. به عنوان مثال در طاسی مردانه، موهای سر به تدریج از حالت انتهایی به حالت 

ها ممکن است موهای کرکیِ صورت های هورمونی، در خانم. برعکس در برخی از بیماریروندکرکی درآمده و سرانجام از بین می

 .تبدیل به موهای انتهایی شوند

 .شودگذارد و سبب از بین رفتن این نوع موها میلیزر موهای زائد عمدتاً روی موهای انتهایی اثر می

 

 های از بین بردن موهای زائدروش

مختلفی برای از بین بردن موهای زائد وجود دارد و هر فرد ممکن است از روشی خاص استفاده کند و با آن روش راحت  هایروش

های دیگری نیز باشد یا به آن روش عادت کرده باشد. در کل امروزه لیزر بهترین روش برای از بین بردن موهای زائد است. اما روش

 :د دارندبرای خالصی از آزار موهای زائد وجو

 تراشیدن موها

شود؛ اما اینطور نیست و کنند که تراشیدن سبب ضخیم شدن موها میآید و گمان میها از این روش خوششان نمیبیشتر خانم 

 .شودتراشیدن موها روشی آسان، مؤثر و البته ارزان برای خالص شدن از موهای زائد است و سبب ضخیم شدن موها نیز نمی

 وکس

تواند شوید، اما این روش معایب خودش را دارد. دردناک است و میاز وکس برای چند ماه از موهای زائد خالص میبا استفاده 

 .سبب مشکالتی مانند التهاب ریشۀ مو )فولیکولیت(، رفتن موها زیر پوست، تغییر رنگ پوست و حتی ایجاد جوشگاه یا اسکار شود

 استفاده از مواد شیمیایی

شوند و معموالً تا یکی دو هفته موثرند. استفاده ی از مناطق مو را حل کرده و سبب جدا شدن موها از پوست میداروهای موبر برخ

 .تواند با ایجاد حساسیت پوست همراه باشداز این مواد می

 داروها

دهد. رشد موها را آهسته کنند. یادتان باشد معموالً رویش موهای زائد به مصرف دارو به تنهایی پاسخ نمی توانندبرخی از داروها می

شوند. مصرف دارو باید تحت نظر پزشک کنند و سبب از بین رفتن موهای زائد نمیداروها فقط رشد موها را سرکوب یا آهسته می

 .باشد و هر دارویی عوارض خودش را دارد

 الکترولیز
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شود. در این روش الکترولیز روشی قدیمی برای از بین بردن موهای زائد است که هنوز هم برای تخریب موهای سفید استفاده می

شود تا ریشۀ مو تخریب سوزنی باریک از پوست وارد مجرای ریشه مو شده تا به ریشه مو برسد. با جریان الکتریسیته، گرما تولید می

 .تواند با عوارضی مانند تغییر رنگ پوست و ایجاد اسکار همراه باشدخواهد و میدردناک است و حوصله زیادی میگردد. این روش 

 لیزر

 .لیزر بهترین روش برای از بین بردن موهای زائد بدن و صورت است که کمترین عوارض را داشته و معموالً غیرقابل برگشت است

 دالیل از بین بردن موهای زائد

 :کنیمترین آنها اشاره میمختلفی برای از بین بردن موها وجود دارند که در زیر به مهمدالیل 

 زیبایی

شود. فکر کنید که دست یا پای شما مو نداشته باشد و شما نیاز های بدن سبب زیبایی بیشتر مینبودن مو روی برخی از قسمت

 !های دیگر آن ها را از بین ببریده روشنداشته باشید که هر هفته موهای این نواحی را بتراشید یا ب

 پرمویی

های جنسی رشد های از بدن که در حالت طبیعی موهای آن تحت تاثیر هورمونپرمویی یا هیپرتریکوز یعنی رویش موها در بخش

 .شوندها سبب پرمویی میکند. پرمویی ممکن است علل مختلفی داشته باشد. برخی از داروها و همچنین بیمارینمی

 هیرسوتیسم

های جنسی مردانه هستند. در بدن هیرسوتیسم نوعی افزایش مو در زنان است که در مناطقی روی می دهد که تحت تأثیر هورمون

ها از حد عادی بیشتر های جنسی مردانه )مانند تستوسترون( به میزان کم وجود دارند. اگر مقدار این هورمونزنان نیز هورمون

شوند که شبیه به موهای مردان بدن زنان مانند چانه، پشت لب، باالی ران و زیر شکم موهایی ایجاد می هایی ازشود، در بخش

 .گوینداست. به این حالت هیرسوتیسم می

 علل طبی

های دیگر بدن )مانند مجرای ادراری( استفاده شود. در این حالت باید شود که از پوست بدن برای بازسازی بخشگاه الزم می

 .پوست از بین برده شوند تا پوست قابل استفاده باشد موهای
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 ساز و کار اثر لیزر در تخریب ریشۀ مو

صورت مستقیم شود؟ لیزر نوری متمرکز و بسیار قوی است که برخالف نور معمولی فقط بهلیزر چطور سبب تخریب ریشۀ مو می

های مختلف تشکیل شده است(. به عبارت دیگر از رنگ زرد است و -کند و تک رنگ است )نور معمولی سفید یا سفیدحرکت می

تواند آن هدف را نابود کند، شود و گرمای ایجاد شده میلیزر نوری هدفمند است که اگر به هدف خودش بخورد، تبدیل به گرما می

 .های اطراف آسیب برساندبدون آنکه به ساختمان

. به عبارت دیگر برای از بین بردن موهای زائد باید لیزری انتخاب کرد که هدف در لیزر موهای زائد، هدف پرتو لیزر رنگدانۀ مو است

شود و گرمای ایجاد شده، رنگدانۀ مو و کند، تبدیل به گرما میآن رنگدانه باشد. وقتی پرتو لیزر به رنگدانۀ ریشۀ مو برخورد می

های بنیادیِ ریشۀ مو تخریب شوند، دیگر مو رشد سلولکند. وقتی های بنیادی ریشه مو )که نزدیک آن است( را نابود میسلول

 .نخواهد کرد

بر ریشۀ مو، سطح پوست هم دارای رنگدانه است و پارامترهای لیزر باید طوری انتخاب شوند که فقط رنگدانۀ یادتان باشد که عالوه

دیده، ۀ پوست هم گرما میگیرد و پوست آسیبریشۀ مو را بسوزاند و به رنگدانۀ پوست کاری نداشته باشد، در غیر این صورت رنگدان

 .کندحالت سوختگی پیدا می

توان پوست عالوه بر انتخاب مناسب پارامترهای لیزر، راه دیگری نیز برای جلوگیری از سوختگی پوست وجود دارد: سرد کردن! می

اند، به سطح پوست آسیب نرسانند و سبب رسیدههای پوست را همزمان، قبل یا بعد از لیزر سرد کرد تا گرمایی که به رنگدانه

 .سوختگی نشوند

در کل ساز و کارهای مختلفی برای سرد کردن پوست در هنگام لیزر تهیه شده است و هر دستگاه لیزری دارای ساز و کار 

 :کنیمهای سرد کردن را به سه دسته اصلی تقسیم میسرمایشی مربوط به خود است. این روش

  های لیزر، قبل از آنکه پرتو لیزر از دستگاه خارج شود، سطح پوست را سرد کرده و موجب جلوگیری از دستگاهبرخی از

 .سوزاندآسیب پرتو لیزر به سطح پوست شده و فقط ریشه مو را می

 شودهای لیزر همزمان با خروج پرتو لیزر از دستگاه، پوست سرد میدر برخی از دستگاه. 

 ای لیزر بعد از برخورد پرتو لیزر با ریشه مو پوست سرد می شودهدر برخی از دستگاه. 

شود و به همین دلیل احتمال سوختن پوست با این در دستگاه کوترا از هر سه ساز و کار برای سرد کردن پوست استفاده می

 .د بودست که هر چقدر پوست سردتر شود، درد ناشی از لیزر نیز کمتر خواهدستگاه بسیار کم است. طبیعی

 انواع لیزر برای موهای زائد

 :کنیمترین آنها اشاره میلیزرهای مختلفی برای از بین بردن موهای زائد وجود دارند که در اینجا به مهم

 لیزر روبی
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ه فقط تر را نیز نابود کند. اما عیب مهم آن این است که کتواند موهای روشنکند و میاین نوع لیزر نوری به رنگ قرمز تولید می

شوند، اگر های پوستی جذب میهای بسیار روشن مناسب است و چون پرتوهای لیزر روبی به شدت توسط رنگدانهبرای پوست

 .پوست تیره باشد، امکان سوختگی با آن زیاد است

 

 لیزر الکساندرایت

شود و برای های پوست جذب میاین نوع لیزر نیز نوری به رنگ قرمز تولید کرده و برخالف لیزر روبی کمتر توسط رنگدانه

 .تواند مناسب باشدتر هم میهای تیرهپوست

 لیزر دیود

 .های تیره مناسب استبرای پوست

 لیزر ان دی یگ

پوست  هایبهترین لیزر برای از بین بردن موهای زائد در بیمارانی است که پوست تیره دارند. این نوع لیزر کمتر توسط رنگدانه

کنند. به همین دلیل احتمال سوختگی سطح های ریشۀ مو آن را جذب میرود و رنگدانهجذب شده و بیشتر به عمق پوست می

 .توان با این لیزر درمان کردپوست توسط این نوع لیزر کمتر از بقیۀ انواع لیزر است. افراد تیره پوست را می

ست که هر دو نوع لیزر آلکسانداریت و ان دی یگ را دارد. به عبارت دیگر با کمک ییهادستگاه لیزر کوترا از جمله معدود دستگاه

توان موهای زائد را در پوست های تیره توان موهای زائد هر نوع پوستی را از بین برد. با کمک لیزر ان دی یگ میلیزر کوترا می

 .اد شوددستگاه نابود کرد، بدون آنکه درد داشته باشد یا سوختگی پوست ایج

 .برد: آی پی البر لیزر دستگاه دیگری هم وجود دارد که موهای زائد را از بین میعالوه

های ریشۀ مو را از آی پی ال لیزر نیست، در حقیقت نوعی دستگاه نور پرقدرت است که با تنظیم نور آن به کمک فیلتر، رنگدانه

 .تواند برای از بین بردن موهای زائد مؤثر باشدبه اندازۀ لیزر نمیبین ببرد. یادتان باشد آی پی ال لیزر نیست و طبیعتاً 

 عوارض لیزر موهای زائد

توان این هدف را های ریشۀ مو! میهای لیزری است. هدف مشخص است: رنگدانهترین روشلیزر موهای زائد از جمله کم عارضه

پوست آسیب ببینند. در هر صورت مانند هر روش دیگری ممکن است  هایطور اختصاصی تخریب کرد، بدون آنکه سایر قسمتبه

ای نیز ایجاد شوند. خوشبختانه بیشتر این عوارض موقت و کم اهمیت بوده و سریع از به دنبال لیزر موهای زائد عوارض ناخواسته

 :کنیمترین این عوارض اشاره میکنند. به مهمروند و مشکلی دراز مدت ایجاد نمیبین می
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 تغییر رنگ پوست

 :تواند رنگ مناطقی از پوست را تغییر بدهدگاهی اوقات لیزر موهای زائد می

تر از سایر نواحی شود: این عارضه معموالً موقت است و به دنبال استفاده از ممکن است رنگ مناطقی از پوست کمرنگ .1

های تولیدکنندۀ ه این است که گاهی سلولشود. علت این عارضلیزر روبی بیشتر دیده شده و با گذشت زمان برطرف می

تر کنند و پوست روشنرنگدانۀ پوست نیز تحت تأثیر پرتو لیزر قرار گرفته و برای مدتی فعالیت خود را تعطیل می

 .شودمی

 تر از سایر نواحی شودممکن است رنگ مناطقی از پوست پررنگ .2

های تولیدکنندۀ رنگدانۀ پوست تحریک شده، ر موهای زائد سلولاین عارضه نیز زودگذر است. در کل ممکن است بعد از لیز 

تر شود. اصالً نگران نباشید! بعد از مدتی حتی بدون درمان، پوست شما به رنگ رنگدانۀ بیشتری تولید کنند و رنگ پوست تیره

و در این حالت الزم است تحت  شونددیدن پوست ایجاد میهای پوستی به دنبال آسیبگردد. البته گاهی اوقات لکهطبیعی برمی

 .نظر پزشک درمان شوید

 عفونت

شود و زمانی که یکبار دچار عفونت شدید، ایجاد می« هرپس سیمپلکس»تبخال عفونتی است که توسط ویروسی به نام ویروس 

ایجاد کرده بود، باز هم تواند در داخل اعصاب باقی مانده، در شرایط خاص دوباره فعال شود و در محلی که قبال عفونت ویروس می

ضایعه ایجاد کند. بنابراین اگر سابقۀ تبخال )روی صورت یا ناحیۀ تناسلی( دارید، حتماً به پزشک خود اطالع دهید. لیزر میتواند 

 .گیریدعفونت قبلی را فعال کند. با مصرف دارو برای چند روز جلوی فعال شدن ویروس تبخال را می

 دیدن پوستآسیب

ها را هدف قرار بیند. همانطور که قبالً گفتیم، لیزر رنگدانهد دقت در تنظیم پارامترهای لیزر، پوست شما آسیب میگاه با وجو

های پوستی هم های ریشه مو هدف قرار بگیرند، برخی اوقات رنگدانهدهد و با وجود اینکه سعی بر این است که فقط رنگدانهمی

های مختلفی ظاهر شود. ممکن است مناطقی از صورتتواند بهدیدگی پوست مید. آسیببینهدف واقع شده و پوست نیز آسیب می

هایی از هایی از ناحیۀ لیزر شده قرمز یا تیره رنگ شود یا ممکن است پوست بخشمحل لیزر شده تاول بزند، ممکن است بخش

ستند. ممکن است احساس سوزش مختصری داشته ناحیۀ لیزر شده سائیده شود. نگران نباشید! هیچکدام از این موارد دائمی نی

باشید، اما معموالً درد ناشی از این عوارض شدید نیست و هیچکدام از این عوارض دائمی نیستند. اگر تاول ایجاد شد، بهتر است 

دیدگی . اگر آسیببیوتیکی مانند پماد موپیروسین استفاده کنیدروزی دو بار محل تاول را با سرم شستشو شسته و از پمادهای آنتی

کند. یادتان باشد که احتمال کننده و پرهیز از تماس با نور خورشید کفایت میهای ترمیمپوست بدون تاول بود، استفاده از کرم

اید، اید یا پوست خودتان را برنزه کردهاید یا در معرض آفتاب بودهدیدگی پوست تیره بیشتر است. اگر به تازگی آفتاب گرفتهآسیب

 .تماً به پزشک خود اطالع دهید؛ چراکه در این موارد احتمال سوختگی پوست به دنبال لیزر بیشتر استح
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 مراحل انجام لیزر موی زائد

 قبل از لیزر موی زائد

 :پیش از انجام لیزر موهای زائد باید برخی از موارد را رعایت کنید

 از نور خورشید پرهیز کنید

هفته قبل از انجام لیزر موهای زائد باید از تماس بیش از حد با نور خورشید خودداری کنید. نور خورشید سبب تیرگی پوست  6از 

توانند توسط های زیادی میشود که رنگدانۀ بیشتری در پوست شما تولید شود. این رنگدانهشود. به عبارت دیگر سبب میشما می

 .نتیجه پوست دچار سوختگی شود. حتماً از ضد آفتاب استفاده کنید لیزر هدف قرار بگیرند و در

 کنندۀ پوست استفاده کنیدرنگاز داروهای بی

کنندۀ پوست )مانند ترکیبات حاوی هیدروکینون( استفاده کنید تا رنگای دارید، با نظر پزشک از داروهای بیاگر پوست تیره

های پوست را هدف قرار ندهد تا دچار سوختگی پوست های موها رفته و رنگدانهنگدانهرنگدانۀ پوست شما کم شود و لیزر به سراغ ر

 .نشوید

 موهای خودتان را نکنید

های کنند. به جای این کار موها را بتراشید یا از کرمهایی استفاده نکنید که موها را از ریشه جدا میبرای از بین بردن موها از روش

شود که لیزر نتواند کارآیی الزم را برای از بین بردن ریشه موها استفاده کنید. کندن موها )وکس، بند انداختن( سبب می موبر

 .داشته باشد

 انجام لیزر موهای زائد

 :شوندکنید، اقدامات زیر انجام میوقتی به درمانگاه پوست برای انجام لیزر موهای زائد مراجعه می

 پرسد، موارد زیر استترین نکاتی که پزشک از شما میگیرد. مهمل میپزشک از شما شرح حا: 

 اند؟ای داشتهها چه نتیجهاید و این درمانهایی برای موهای زائد انجام دادهپیش از این چه درمان .1



 

 دکتر مهدی ایزدی  -کلینیک پوست و زیبایی ونک 

 (860) 00226288 - 00226888  های تماس :شماره          

 

کنید؟ به خصوص آگاهی از مصرف داروهایی مانند ایزوترتینوئین )آکوتان( و آیا داروی خاصی مصرف می .2

ماه بعد از تمام شدن دورۀ درمان با  6شوند، مهم است. بهتر است یی که سبب حساسیت به نور میداروها

 .ایزوترتینوئین به سراغ لیزر بروید

 آیا سابقه عفونت تبخال دارید؟ .3

 اید و آیا محل جراحی خوب التیام یافته است؟آیا پیش از این سابقه جراحی داشته .4

 نجام لیزر موهای زائد و فواصل درمان و سایر موارد برای شما توضیحات کافی سپس پزشک در مورد عوارض و نحوۀ ا

 .دهدمی

 نامۀ مربوط به انجام لیزر را تأیید کنیددر مرحلۀ بعد باید رضایت. 

 های آرایشی یا ضدآفتاب یا شود تا محلی مورد نظر را تمیز نمائید. در مورد صورت نباید کرمسپس از شما خواسته می

 .د روی صورت باشند. لیزر باید روی پوست کامالً تمیز انجام شوددیگر موا

 شود. یادتان باشد که لیزر حسی استفاده میهای موضعی بیبعد از تمیز کردن صورت، اگر الزم باشد، برای شما از کرم

اختصاصی و قوی است موهای زائد درد زیادی ندارد؛ مخصوصاً انجام لیزر با دستگاه کوترا که مجهز به سیستم سردکنندۀ 

تواند قبل از خروج پرتو لیزر و بعد از برخورد پرتو لیزر با پوست، آن را سرد کند، بسیار کمتر از لیزرهای دیگر و می

کنید یا استرس دارید، از حسی موضعی نیست. اگر احساس ناراحتی میدردناک است و معموالً نیازی به استفاده از بی

حس شود و عی استفاده کنید. در این صورت باید حدود نیم ساعت صبر کنید تا محل بیکننده موضحسهای بیکرم

 .سپس کرم را بشوئید و به اتاق لیزر بروید

 دهند، چرا که برخورد پرتوهای لیزر با خوابانند، عینکی ویژه روی چشم شما قرار میدر اتاق لیزر شما را روی تخت می

 .رسان باشدتواند آسیبچشم می

  کندهایی را که باید لیزر شود، مشخص میصورت لزوم اپراتور لیزر با خط کش و مداد خاص محلدر. 

 کنداپراتور لیزر، دستگاه را تنظیم می. 

 شود تا تماس دسته لیزر با پوست و سرعت انجام لیزر تسهیل شودژلی مخصوص روی پوست شما مالیده می. 

 ای شود. ممکن است الزم باشد چند دقیقهدسته لیزر روی پوست قرار داده شده و اولین شات لیزر بر روی پوست زده می

 .صبر کنید تا واکنش پوست شما به لیزر مشخص شود

 شود. سرعت دستگاه لیزر کوترا عالی است! بدون در صورتی که واکنش پوست به لیزر مناسب باشد، انجام لیزر آغاز می

تواند مناطق وسیعی از پوست را لیزر کند. الیۀ ژلی که بین دستۀ آنکه درد داشته باشید، دستگاه در مدتی کوتاه می

 .دهدگیرد، سرعت دستگاه را افزایش میدستگاه و پوست قرار می

 بعد از انجام لیزر موی زائد

های مو قرمزی و دقیقه ممکن است در اطراف محل ریشهپاسخ مناسب به انجام لیزر موی زائد، تبخیر تنه مو است. در مدت چند 

 :شود. به موارد زیر توجه داشته باشیدتورم ایجاد شود که زودگذر بوده و در مدت چند ساعت برطرف می

 ست و اغلب در مدت چند سوختگی در محل لیزر طبیعیوجود قرمزی و تورم خفیف به همراه احساسی شبیه به آفتاب

 .روز هم باقی بماند 3تواند تا د، اما میشوساعت برطرف می



 

 دکتر مهدی ایزدی  -کلینیک پوست و زیبایی ونک 

 (860) 00226288 - 00226888  های تماس :شماره          

 

  شوند. تر برطرف میدقیقه کیسه یخ یا کمپرس سرد بر روی مناطق لیزر شده بگذارید، مشکالت فوق سریع 11اگر برای

روی محل لیزر شده  %1توانید روزی دو بار کرم هیدروکورتیزون همچنین برای برطرف کردن حالت تحریک پوستی می

 .(رط اینکه پوست این ناحیه سالم باشدبمالید )به ش

 توانید روزانه دوبار محل لیزر را با صابون مالیم بشوئید. از استفاده از آب داغ پرهیز کنید و محل لیزر را شدید ماساژ می

 .پذیر داشته باشدندهید؛ چراکه تا چند روز ممکن است پوست حالت آسیب

  شود، خودداری کنیدهایی که سبب برافروختگی شما میساعت بعد از لیزر، از انجام فعالیت 24تا. 

 تواند پوست را تحریک کند، خودداری کنیدتا یک هفته بعد از لیزر از مصرف هر نوع فرآورده موضعی که می. 

 بیوتیک موضعی مانند اگر ناحیۀ لیزر شده تاول زد، زخم شد یا دلمه بست، با کلینیک تماس بگیرید. پماد آنتی

 .ها را برنداریدروی محل بمالید )روزی دو بار صبح و شب( و دلمهموپیروسین 

 باید از ضدآفتاب استفاده کنید. 

 آیند و از بین بیرون آمدن موها طبیعی بوده و ممکن است تا چند هفته ادامه پیدا کند. بسیاری از این موها بیرون می

 .جلسه لیزر انجام دهید 6ل روند. یادتان باشد برای تأثیر لیزر موهای زائد باید حداقمی

 

 


