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  )رفع موهاي ناخواسته(سیستم هاي نوري و لیزري خانگی مورد استفاده در درماتولوژي 
  
 
  1نسرین زنددکتر 
  2محسن فاتحدکتر 

 

  
گروه پژوهشی لیزر ست و مو، استادیار پو1

جهاد مرکز تحقیقات لیزر پزشکی پزشکی 
 ی تهرانپزشکعلوم واحد  ،دانشگاهی

، گروه پژوهشی لیزر پزشکیمربی پژوهش،  2
مرکز تحقیقات لیزر پزشکی جهاد دانشگاهی، 

 واحد علوم پزشکی تهران

  

  
  
  

  مقدمه
جراحی و غیرجراحی زیبایی  اقداممیلیون  7/11، 2007در سال 

ن لیزر موهاي ناخواسته ایمدر آمریکا انجام شد که در این 
داد و در سنین بین شایع را تشکیل میغیر جراحی  اقدامسومین 

این  .]1[شدزیبایی را شامل می اقدامترین  سالگی شایع 34-19
 9انه بالغ بر یسال Hair removalصنعت در شرایطی است که 

قسمت زیادي از  .]2[دهدمیلیارد دالر را به خود اختصاص می
هاي موقت مثل استفاده از  ها شامل استفاده از روش این هزینه

 chemical depilatory)، مواد شیمیایی موبر(waxing) موم
agents)  و تراشیدن (shaving) ۀ اخیر طی دو ده .]3[باشد می

 هاي لیزري و نوري، انقالبی عظیم در رفع استفاده از سیستم
تجاري هاي شرکتبسیاري از . ایجاد نمود موهاي ناخواسته

هاي جدیدتر مندي زیادي را به تولید سیستمجهان، عالقه
 ۀطی ده. دهندهاي بیشتر نشان میییآنوري با کار -لیزري
، تر نوعهاي انرژي متبا چگالیهاي لیزري متعددي سیستم ،اخیر

 سرعت عمل باالتر ،تر بزرگ )spot sizes(هاي سطح مقطع تابش
 Laser hair جهت تر مناسب ةکنند هاي خنک سیستمو 

reduction (LHR)  اندوارد بازار شده ،ها در کلینیک.   
   755 الکساندرایت ؛ازند ا ها عبارت ترین این دستگاه متداول  

 .]1[نانومتر Nd-YAG 1064 ونانومتر  800- 810، دیودنانومتر
-مختلفی نیز با فیلترها و سیستم IPLهاي  از سوي دیگر سیستم

اي مطالعات مقایسه .اندوارد بازار شده مناسب ةکنند هاي خنک
رغم نوع سیستم لیزري مورد استفاده اعم از  اند که علی نشان داده

 ، الکساندرایت، دیود وrubyمثل (طول موج قرمز و مادون قرمز 
Nd-YAG( هاي یا سیستمIPL ) میزان ) با فیلتر زرد یا قرمز

جلسه، با فواصل ماهیانه،  2- 3بعد از  ناخواستهکاهش موهاي 
  . ]5و4[خواهد بود% 50-80حدود 

 حاصله، ها و بهبود نتایج در این سیستم  علیرغم پیشرفت
ن به مراکز بیمارا ۀمشکالت مراجع و مربوطه هاي درمانی هزینه

  هاي لیزري دانشمندان را به فکر ساختن سیستم.... درمانی و 
این  .انداخت ناخواستهخانگی جهت رفع موهاي  يو نور
باید از چند  Hair reduction (HR)هاي خانگی جهت دستگاه

  :خصیصه برخوردار باشند
به  .نشان دهند HRها باید کارآیی باالیی را در دستگاهاین  -1

ر باید انرژي کافی در مدت زمان مناسب بر اساس این منظو
Thermal Relaxation Time (TRT) هاي موي  فولیکول

 Thermal Damageیا ) ms 60-20طور متوسط هب(ترمینال 

 مروريمقاله 

  خالصه
که کامپیوترهاي اولیه با حجم بسیار بزرگ در ابعاد اتاق پا به عرصه وجود گذاشتند، تنها افرادي با اطالعات  زمانی

با پیشرفت تکنولوژي، ابعاد کامپیوترها بسیار کاهش . ها بودند علمی بسیار وسیع قادر به استفاده از این سیستم
که امروزه  بخش وسیعی از جامعه، قابلیت استفاده از این  طوري هتر شد، ب ها نیز بسیار ساده و استفاده از آن یافت

هاي لیزري و نوري متداول در درماتولوژي  اخیر، چنین داستانی در دنیاي سیستم ۀطی ده. کامپیوترها را دارند
 Laser hair اي لیزر موهاي ناخواستهخصوص در دنی هاین تحول عظیم ب. گیري است نیز در حال شکل

reduction (LHR) هاي لیزري و نوري خانگی اگرچه هنوز این سیستم. سرعت در حال پیشرفت است هب 
)home-use(  رفع موهاي ناخواسته ها جهت ها و مطب هاي لیزري و نوري متداول در کلینیک نسبت به سیستم 

 ،ها نیز اتفاق نظر جمعی وجود ندارد حال در مورد میزان ایمنی آن از کارآیی کمتري برخوردار هستند و در عین
در این . خوبی جاي خود را در جامعه باز خواهند کرد ها به هاي آینده این سیستم تدریج طی سال هرسد ب نظر می هب

یم پرداخت هاي لیزري و نوري خانگی مورد استفاده در رفع موهاي ناخواسته خواه سري از مقاالت ابتدا به سیستم
  .تفاده در درماتولوژي خواهیم داشتهاي جدید لیزري و نوري خانگی مورد اس سایر سیستمبر و سپس مروري 

  

 

   نسرین زنددکتر : مسئول ةنویسند
  zand_nas@yahoo.com :پست الکترونیک
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Time (TDT)   به فولیکول مو برسد تا سبب آسیب غیر قابل
بازگشت به فولیکول مو شده یا حداقل از رشد مو به مدت قابل 

 . ]6[گیري نمایدقبولی جلو
باید از نظر حفظ سالمت اپیدرم همچنین  ها این دستگاه - 2 

  .برخوردار باشنداز ایمنی باالیی ایمنی چشم  خصوص هب پوست و
هاي  ها باید آسان و بدون نیاز به آموزش استفاده از آن -3

بروشور  ۀکه کاربران با مطالع طوري هب ،تخصصی ویژه باشد
قادر به خوبی  هه، بهاي آموزشی مربوطفیلم ةدستگاه و مشاهد

  .باشند ها صحیح از این دستگاه ةاستفاد
-cost)مقرون به صرفه ها باید در تولید انبوه  این دستگاه -4

effective)  ،از افراد  قابل توجهیبخش دربوده و از نظر اقتصادي
  .باشندقابل استفاده جامعه 

سبک بودن، قابلیت جمله چون باید از مزایایی ها دستگاهاین  -5
   .سرعت عمل باال برخوردار باشند و مل آسانح

هاي لیزري و نوري خانگی جهت از اگرچه استفاده از سیستم
و انقالبی  بین بردن موهاي ناخواسته امري بسیار جالب توجه

ها نسبت به  هنوز این دستگاه ،باشدمی عظیم در این زمینه
 ،ها و مراکز درمانی در مطب متداول IPLهاي لیزري و سیستم
هاي خانگی در مقایسه این سیستم. تري دارندبخشی پایین نتیجه

انرژي  درجاتاز  اي معمول و حرفه هاي لیزري و نوري با سیستم
پهناي  هرتز،بسیار محدودتري برخوردارند و همچنین از نظر 

کننده محدودیت  هاي خنک و سیستم سطح مقطع تابش ،پالس
مشکالتی را در درمان  تواند زیادي دارند که این امر خود می

م که یدان عالوه می هب. ]6[صحیح موهاي ناخواسته ایجاد نماید
هاي مو در افراد مختلف و نیز در نواحی مختلف پوست  فولیکول

و  قطر یگمانتاسیون،پ ۀدرج هاي زیادي را از نظر یک فرد، تفاوت
یگمان متفاوت، در طول پاین موها با محتواي  .عمق مو دارند

دهند و بر  هاي مختلف، درجات مختلفی از جذب را نشان می موج
ها لزوم استفاده از  این تفاوت .متفاوت دارند TRT ر مو،اساس قط

 .دشوپارامترهاي لیزري کامالً متفاوت و متنوعی را یادآور می
و  انرژي محدود ، داشتن فیلتر منفرد، درجاتثابتمدت پالس 

همراه، عمالً سبب محدودیت کارآیی  ةکنند فقدان سیستم خنک
. ]1[گردد تر می تیره وستیپهاي  پخصوص در تی هها ب این سیستم

هاي در فنوتیپ بیشترها  این دستگاهطوریکه درحال حاضر  هب
Light-medium مقاالت مربوطه، از  شوند و در اکثر توصیه می

از ترمینال نواحی غیر صورت  ةموهاي تیر HRها در  دستگاهاین 
 .اند پا استفاده شدهساق  و بیکینی ۀزیر بغل، ساعد، ناحیجمله 

  یـاي خانگـه از این سیستم ادهـال استفـدنب هباز سوي دیگر 

رنگ شدن احتمالی  شدن تدریجی موها، کم و نازك HRجهت 
انرژي این  چگالیو  بودن مدت پالس توجه به محدودباها  آن

رسد در نظر می هب. گرددها، پاسخ درمانی نیز محدود می دستگاه
 اي و حرفه هاي لیزري و نوري از سیستم مأتو ةاین موارد استفاد

 .]1[ها، در رفع این نقیصه مفید باشد ر کلینیکمتداول د
نوري خانگی در  هاي لیزري واز معایب دیگر این سیستم

HRهاي اثراست که احتمال  ها انرژي پایین این دستگاه ، چگالی
) نوري-تحریک زیست( Photobiostimulationو  پارادوکس

به  .]1، 2 و 7- 9[دکنتابش را مطرح می مجاورموهاي مناطق 
خصوص در  هاي انرژي پایین بهمعنی که این چگالیاین 
صورت ممکن  ۀهیرسوتیسم ناحیتر و هاي با پوست تیره خانم

 ۀمجاور منطق ۀتوانند سبب تحریک رشد موهاي ناحیاست ب
است طی  الزم که شدهتوصیه  به همین علت. تابش شوند

تحریک در ها این سیستم ياهباال، اثر ۀمطالعاتی با حجم نمون
) صورت ۀخصوص درناحی هب(مجاور تابش  ۀموهاي ناحیرشد 

  .]2[گرددبررسی 
در حین استفاده از  ،شکل دیگر آنکه افراد متخصصم

در  ،HRهاي لیزري و نوري متداول در کلینیک ها جهت  سیستم
با تغییر پارامترهاي لیزري و  ،صورت بروز کمترین عوارض

 ،شونداستفاده از تمهیدات خاص مانع از ایجاد عوارض بیشتر می
در  هاي خانگی ولی مشخص نیست که آیا کاربرهاي دستگاه
ن االبته محقق .مراحل اولیه قادر به تشخیص این عوارض باشند
هاي خاص بتوانند  امیدوارند که در آینده با استفاده از تکنولوژي

با که ریزي نمایند  هاي لیزري و نوري را طرحسیستمنوعی از 
یپ پوستی کاربر را ت خاص بتوانند) حسگر(sensorاستفاده از 

 .دنمناسبی را براي کاربر ارائه دههاي انرژي تشخیص و چگالی
هاي  اگرچه انرژي سیستماز سوي دیگر باید توجه داشت که 

استرس مقداري   احتمال بروز از نوع یونیزان نیست، لیزري
توانند اینکه آیا چنین مسائلی می .وجود خواهد داشت اکسیداتیو

 Marjolin(هاي پوستی از جمله در نهایت منجر به ایجاد کانسر
Type( SCC 15رسد حداقل  نظر می هب .شوند مشخص نیست-

 سال زمان الزم است تا بتوان در مورد این مسئله اظهار نظر 10
 .]1[نمود قطعی
مورد استفاده در  Xenon flash پدیگر آنکه الم ۀنکت

IPL  هاي خانگی، فقط در مدت محدودي توانایی تولید انرژي
باید توجه  همچنین. کافی دارد و نیازمند تعویض مکرر است

استفاده از  ۀداشت که بعضی از مقاالت چاپ شده در زمین
ازنده هاي سکارخانه ۀوسیل ههاي لیزري و نوري خانگی بسیستم
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ها خارج از  اند و ممکن است وقتی این دستگاه شده سفارش داده
کاربران واقعی  ۀوسیل هبمستقیماً ی و لمهاي تحقیقاتی و عمحیط

بدون نظارت کلی افراد متخصص مورد استفاده قرار و ها  آن
این ها بیش از نتایج فعلی  گیرند، میزان عوارض جانبی آن

بران از رعمومی کا ةدیگر آنکه، با استفاد ۀنکت. ]1[مطالعات باشد
دست  هها بدون نظارت کلی، ممکن است افراد جهت ب این سیستم

هاي متعدد  passها در  از این سیستم ،حتمالی بهتراآوردن نتایج 
 اصل بین جلسات را خودسرانه کوتاه نماینداستفاده نمایند یا فو

. تواند احتمال بروز عوارض جانبی را افزایش دهد که این امر می
البته باید توجه داشت خوشبختانه اکثر این عوارض موقتی 

اگرچه ممکن است بعضی عوارض از جمله  ،هستند
باید توجه داشت که  ،نجامداطول  هها ب هیپوپیگمانتاسیون مدت

 ةدنبال استفاد هبو بعضی از این عوارض دائمی هستند  سفانهأمت
 دهاي باالتر، طول موج نامناسب و سر کاربر از انرژينامناسب 

ممکن  آسیب اپیدرمال و درمال حاصله موضع، ردن ناکافی ک
  .منجر به عوارض دائمی گردداست 

ها نیز هنوز اتفاق نظر  این دستگاه ایمنیدر مورد اطمینان از 
ها را  ایمن ذکر  مقاالت، این سیستم ةاگرچه عمد. دوجود ندار

خصوص از  ه، باید توجه داشت که ب]2،7و10 -12[کنند می
شک  ةی، بعضی از محققین، به این امر با دیدایمنی چشمدیدگاه 

و همکاران سه  Godfrey Town.  کنند و تردید نگاه می
) (Home skinovation شاملHR  انگیخ IPLسیستم 

SensEpil / Silk’n  وipulse Personal( CyDen 
Ltd,Swansea)   وSatinLux/Lumea (Philips)  را از نظر

 time-resolvedچگالی انرژي، طیف طول موج خروجی و 
footprint 6[و توزیع فضایی انرژي مورد بررسی قرار دادند[ .

سیستم مکانیکی یا الکتریکی ها هر یک   اگرچه این دستگاه
اي را جهت اطمینان از بسته بودن خروجی دستگاه و  اولیه

العه آسیب پیشگیري از آسیب چشمی دارا هستند و در این مط
 IEC TRها بر اساس استاندارد  چشمی هر یک از این دستگاه

 Ocean Opticsبا استفاده از فوتواسپکترومتر  60825-9
HR2000+ ین و قرنیه مورد بررسی قرار از نظر مشکالت رت

گیري استاندارد  هاي اندازه این گروه با استفاده از روش گرفت،
شده در این سه  گیري دازهنشان دادند که پارامترهاي خروجی ان

اي متفاوت بودند و حتی یکی از این  طور قابل مالحظه دستگاه به
ها در باالترین درجات مورد استفاده، براي چشم بدون  دستگاه

  ی حاصله از این ـن آسیب چشمحفاظ خطرناك بودند و امکا

  .                                   ]6[ها را مردود ندانستند دستگاه
ییدیه أت FDAاز  HRنوري که جهت  هاي سیستماز جمله 

 .باشد می Home skinovation( Silk’n(، دستگاه است گرفته
Silk’n  نوعیIPL  باشد مینانومتر  475-1200 طول موجبا .

-J/cm25 با دامنه( J/cm2 5  حداکثر چگالی انرژي این دستگاه
 sec 5/3هر  باشد و  می ms  1آن کمتر از مدت پالسو ) 3

 × cm 3 آن  spot size سطح مقطع تابش .کندپالس ایجاد می
نسبت به سایر  Silk’n ةکه از مزایاي عمدباشد  می 2

این دستگاه . تر است هاي کوچکspot sizeابه با هاي مش سیستم
عنوان سیستم حفاظتی  به. کننده ندارد نیازي به سیستم خنک

تابش می دهد که تمام  ةتوجه، این دستگاه تنها زمانی اجاز  قابل
cm 3 × cm 2 tip   آن در تماس کامل با پوست باشد و فشار

از تابش این امر . یکنواختی را در سطح پوست اعمال نماید
   .]2و1[نماید خوبی جلوگیري می هتصادفی دستگاه ب
 Silk’n ثیر، میزان تأو همکاران Tina Alsterاي در مطالعه

مطالعه میزان ایمنی حاصله را  را در رفع موهاي ناخواسته و
 ةتیري با موها I-IVبیمار با فتوتیپ 21در این مطالعه . کردند

 ۀشامل زیر بغل، ساعد، ناحی(صورت  ترمینال نواحی غیر
این بیماران شخصاً . وارد مطالعه شدند) اینگوینال وساق پا

جلسه به  3موهاي ناخواسته خود را در یک سمت بدن طی 
با انرژي پایین قرار  Silk’nهفته تحت تابش دستگاه  2فواصل 

حت تابش قرار عنوان گروه کنترل ت هدادند و طرف مقابل ب
ابتدا از  ،کاربران بر اساس دستورالعمل بروشور دستگاه .نگرفت
تدریج  هنمودند و ب استفاده) cm2/J5/3 -3( هاي پایین انرژي

نتایج . دادندافزایش ) cm2/J 5-4(انرژي را تا باالترین حد تحمل 
) ماه بعد 6و1،3(حاصل نشان داد که در تمامی جلسات پیگیري 

صورت  هحی تحت تابش، کاهش موهاي ناخواسته بدر تمامی نوا
 ،ماه بعد از درمان یک. قابل توجهی بیشتر از نواحی کنترل بود

بیشتر از  که بود )%5/73(کاهش موهاي ناخواسته در ساق پاها 
ماه بعد از درمان، کاهش  6. بود) %48( زیر بغلو ) %59(بازوها 

ر بغل به ترتیب نگوینال و زییساق پا، ساعد، ا ۀموها در ناحی
عدم (کنترل  ۀدر ناحی .بود% 8/37و % 2/38، 49%،% 6/53

بالفاصله بعد از . کاهش موهاي ناخواسته مالحظه نشد) تابش
بیماران اریتم خفیف، ادم فولیکول و احساس % 25تابش، در 

. گرمی در پوست گزارش شد که طی چند دقیقه رفع گردید
مشاهده و تغییر رنگ  عوارض جانبی دیگري مثل تاول، اسکار

 گوینال حدودینو ا زیربغل ۀمتوسط زمان درمان در ناحی. نگردید
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 .دقیقه بود 15- 20ها و ساق پاها ساعد ۀدقیقه و در ناحی 3-2
عنوان روشی  هتوان بمی Silk’nکه از رفتند گ ن نتیجهااین محقق

ثر و ایمن در کاهش موهاي زائد نواحی غیر صورت در ؤم
کنند که این استفاده نمود و ذکر می )I-IV( هاي پوستی تیپ

 ریثتأآوري نتایجی معادل حداقل  صورت تعجب هسیستم ب
  .دهاي متداول لیزري و نوري در کاهش موهاي زائد دارسیستم
 که طوري همو طوالنی مدت است ب تراکماین اثر کاهش  ،در ضمن

 -20 درمانی تنها ۀماه بعد از آخرین جلس 1-6 در این مطالعه
عیب بزرگ  Tina Alster  .ددادنموها رشد مجدد نشان % 10

هاي پایین  هاي انرژيخانگی با چگالی IPLهاي لیزري یا  سیستم
 مجاور ۀنوري و رشد موهاي ناحی –را احتمال تحریک زیست 

 ۀکند که باید طی مطالعات دیگر با حجم نمونذکر میو  داندمی
گی را در هاي نوري خان این سیستم ياهباال اثر

Photobiostimulation  مجاور تابش  ۀناحی ۀناخواستموهاي
در خاتمه . بررسی نمود  )صورت ۀناحی خصوص هیرسوتیسم هب(

T.Alster  ،Silk, n ثر و ایمن در رفع ؤم سیستمیعنوان  هرا ب
صورت و در از غیر در نواحی اي قهوه سیاه و  ۀموهاي ناخواست

مزایاي این از . داند میLight-medium هاي پوستیوتیپنف
 سیستم سبک بودن، قابلیت حمل آسان، سرعت عمل باال و

. کند ذکر میآن  (cost- effective) مقرون به صرفه بودن
دستگاه وارد بازار  ي ازترنوع پیشرفتهکه  است  بینی شده پیش

  ت تیپ خانکه با ش باشد مینوعی حسگر  مجهز به وخواهد شد 
 .هاي انرژي مناسبی را براي بیمار ارائه دهد پوستی کاربر، چگالی

و همکاران طی  Zelickson , Courtneyدیگري  ۀدر مطالع
را  Silk’nثیر و ایمنی أبعد، میزان ت - یک کارآزمایی بالینی قبل

نفر با  10در این مطالعه  .]13[مورد بررسی قرار دادند HRدر 
نفر با تیپ  II ،3نفر با تیپ  I-IV )6تیپ پوستی فیتزپاتریک 

III  و یک نفر با تیپIV ( سال  39با متوسط سن) 21-60بین 
نواحی غیر صورت این  ةموهاي تیر. وارد مطالعه شدند) سال 
 1نفر ساعد و  1اینگوینال،  ۀزیربغل، ا نفر ناحی ۀنفر ناحی 7(افراد 
جلسه به فواصل دو هفته یکبار توسط  4 -6طی ) ر ساق پانف

براي هر ابتدا، . گرفتیکی از پزشکان طرح تحت تابش قرار می
. شد تابش، تست انجام می ترین قسمت ناحیۀبیمار در تیره

ارزیابی نتایج بر اساس شمارش تعداد موها با استفاده از 
تابش انجام  ۀفتوگرافی، قبل از شروع درمان و قبل از هر جلس

 ۀهفته بعد از آخرین جلس 4نتایج حاصل نشان داد که . شد
هفته بعد از  12و  %36± 2درمانی، متوسط کاهش موها حدود 

عوارض جانبی به اریتم موقت و موضعی بعد از . بود %10±1آن 

عوارض شدید مثل تاول، عفونت، اسکار و . بودمحدود تابش 
داري را بین  ارتباط معنی این مطالعه. تغییر رنگ گزارش نشد
کننده و میزان کاهش واقعی تعداد مو نشان میزان رضایت مصرف

اي سریع،  عنوان وسیله هنویسندگان مقاله این دستگاه را ب. نداد
  .]13[دندانایمن و نسبتاً مفید در کاهش موهاي ناخواسته می

موهاي   Goldberg وBoakye  در مطالعه دیگري از 
تحت  I-IVتیپ  سال با 18-64 نسنیبین نفر  31 ۀناخواست
نتایج . هفته قرار گرفت 2زمانی  ۀبا فاصل Silk’nجلسه  3تابش 

 فی و پرکردن پرسشنامه توسط بیمارفتوگرا حاصل بر اساس
 ۀجلس بعد از آخرین ماه 3بررسی نهایی بیماران . بررسی گردید

 4بیمار نتایج مثبتی نشان دادند و در  8 .صورت گرفت تابش
یک . گونه کاهشی در موهاي ترمینال مشاهده نشد بیمار هیچ
این مطالعه در . از مطالعه حذف گردیدعلت بروز تاول  هبیمار نیز ب

عنوان روشی  هاستفاده از این سیستم ب، علیرغم نتایج اعالم شده
  .هاي ناخواسته مطرح شده استثر و ایمن در کاهش موؤم

و  چگالی انرژي SensEpilمدل جدیدتر این سیستم به نام 
ي حسگر دارد ولی مجهز به Silk’nی مشابه با سطح مقطع تابش

  VI  -V هاي پوست است که مانع از تابش دستگاه در تیپ
این مسئله به میزان قابل توجهی به ایمنی این دستگاه . گردد می

هاي بالینی با این  کارآزمایی. افزاید میتیره پوست  دارايدر افراد 
  .دستگاه در حال اجرا است

 HR،iPulseTMخانگی دیگر جهت  IPLنوعی سیستم 

Personal ,Cyden Ltd, Swansen.UK طول . ]7[باشد می
و J/cm2 11چگالی انرژي آن  ،نانومتر 530-1200موج دستگاه 

باشد که بر اساس تیپ  می20 -15-msec٢٥مدت پالس آن  
 سطح مقطع تابش دستگاه نیز. شود پوستی کاربر انتخاب می

cm2) ٣mm(25 × mmدر این دستگاه نیز . باشد می ١٢
عنوان مکانیسم حفاظتی جهت پیشگیري از تابش تصادفی و  به

 خروجی دستگاه ی کاربر، در اطراف دریچۀنی چشمافزایش ایم
صورت تماس کامل است که تنها در چهار حسگر تعبیه شده

handset  ،دهد جازة تابش میادستگاه  بهو حسگرها با پوست .
معیار  3پایان درمان با این دستگاه بر اساس حداقل یکی از  نقطۀ

  : ]7[شود ذیل تعیین می
  اریتم پري فولیکولر خفیف تا متوسط) 1
  احساس گرما توسط کاربر) 2
  احساس سوزش در پوست) 3

Clement ساعد و  ۀاي، موهاي ناحی و همکاران در مطالعه
را تحت تابش  ItIو  Iداوطلب مرد با تیپ پوستی  12ساق پاي 
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 : iPulse msec)  30  J/cm 2 ,pulse durationبا دستگاه 
روز بعد از تابش،  45نتایج حاصله نشان داد که . قرار دادند) 11

  .]14[بود%  4/60موهاي ناخواسته حدود  متوسط میزان کاهش
Ancona مولتی سنتریک در  ۀو همکاران طی یک مطالع

درمانی  ۀجلس 1-5دنبال  هاروپا، میزان رضایتمندي بیماران را ب
)J/Cm2 16 ( 10[ذکر نمودند% 85حدود[.  

Emerson 29 ۀاي موهاي ناخواست و همکاران طی مطالعه 
 ، کشالۀدر نواحی زیربغل( III – IIوستی فرد داوطلب با تیپ پ

تحت تابش را ) ران، شکم، گردن، چانه و قسمت فوقانی لب
iPulse هفته بعد از پایان جلسات تابش، میزان  4. ]7[قرار دادند

در . بود% 41ماه بعد،  6و % 47کاهش موهاي ترمینال حدود 
بیماران کاهش قابل توجهی را در موهاي ناخواسته % 84مجموع 
در  %).25-86 ۀو دامن% 51میانگین حدود (دادند  نشان می

بیماران از روند % 85تابش  ۀماه بعد از سومین جلس مجموع یک
عوارض جانبی قابل توجهی ایجاد . درمان کامالً رضایت داشتند

. الفاصله بعد از تابش، اریتم خفیفی مالحظه گردیدنشد و تنها ب
دو داوطلب یک هفته بعد از . ددرد حین تابش کامالً خفیف بو

، تابش بعد از دو جلسۀ اول تابش و دو داوطلب دیگر جلسۀ
. تحت تابش نشان دادند ۀمنطق افزایشی را در موهاي ناخواستۀ

 4مانی و در از سومین جلسۀ یک داوطلب دیگر نیز یک ماه بعد

ماه بعد از درمان، این افزایش موهاي  6داوطلب دیگر نیز 
دارند که این  نویسندگان مقاله اظهار می. ناخواسته را نشان دادند
خوبی قابل توجیه نیست و توضیحات  هافزایش رشد موها ب
ازجمله آنکه نازك شدن و . دهند باره ارائه می متعددي را در این

ها را در کاهش  و کرکی شدن آنکمرنگ شدن تدریجی موها 
 3در این مطالعه، موها تنها . دانند دقت شمارش موها دخیل می

جلسه، به فواصل هفتگی تحت تابش قرار گرفته بودند و اگرچه 
نواحی تحت تابش، حداقل یک   مطالعه، ۀماه 6طی پیگیري 

 سیکل کامل رشد مو را طی کرده بودند، بعضی از موها ممکن
تواند  که این امر می باشندر فاز قبلی رشد خود همچنان دبود 

از علل احتمالی . سبب کارآیی کمتر این دستگاه در ظاهر باشد
تحریک  ياهتوان اثر دیگر در این افزایش موها نیز میثر ؤم

رسد که براي  بنظر می. زیست نوري و اثرات پارادوکس را نام برد
مانی بیشتري رسیدن به نتایج بهتر باید از تعداد جلسات در

ساق HR  در سازنده  مثالً ۀکه کارخان طوري هب ]7[.استفاده نمود
از سوي دیگر  .کند درمانی هفتگی را توصیه می جلسۀ 6-12پا، 

Emerson کند پیش از استفاده از  در خاتمه توصیه میiPulse 
 ۀتر، حتماً الزم است مطالعاتی با حجم نمون هاي تیره در پوست

.]7[شود انجام ،براي تعیین میزان ایمنی این امر  باال،
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