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 و خطر انتقال بیماریهاون پیالسیا

اصطالحی است که برای رفع دائمی موهای بدن بکار می رود و بر حسب ناحیه ای از بدن که در آن قسمت  (Epilation)سیون اپیال

تناسلی در جامعه ما مثل بسیاری دیگر از جوامع رواج  حیهموهای نا سیوناپیالمی شود. امروزه صورت می گیرد به اسم آن ناحیه نامیده 

 داشته باشد. انجام دهنده آن به همراهباری برای ممکن است نتایج فاجعه  ،اطالع از عوارض این اقدام دمعپیدا کرده است. 

تمیزی و  . یکی از این دالیلمختلفی دارندو باورهای . خانمها برای انجام آن دالیل روشهای متعددی وجود دارند سیوناپیالانجام برای 

مقاربتی را زیاد می ه تنها خطر ابتال به بیماریهای که انجام این اقدام ن رتیکه یک بررسی اخیرا نشانداده استوبهداشتی بیشتر است در ص

سکوم تاری به یک بیماری پوستی بنام مولوتمال گرفحاحیه تناسلی از بین برده شوند، ابلکه مشخص شده است که اگر موهای ن ،کند

(Molluscum Contagiosum) در بیماری سبب ایجاد ضایعات جلدی در سرتاسر ناحیه تناسلی خواهد شد.  را زیاد می کند که این

به روشهای  اپیالسیونبیماری پوستی مولوسکوم شده بودند، تمامی آنها سابقه نفر خانم که مبتال به  30بررسی در شهر نیس فرانسه  کی

  نفر دارای یک بیماری آمیزشی دیگر مثل زگیل تناسلی نیز بودند. 10نفر  30این از  مختلف داشتند.

ست بب وارد شدن خراش به پوسشی از هر رو. استفاده وجود دارد اپیالسیونبا هر نوع روش یا غیر آمیزشی شی انتقال بیماریهای آمیزخطر 

ارگانیسمها بخصوص ویروسها مثل ، سد مقاوم در مقابل نفوذ میکروز بین رفتا تی به اندازه نوک سوزنح شده و وقتی پوست در ناحیه ای

مثال  موها بصورت کامل و دائمی از بین نمی روند. اپیالسیونهیچ روش با . ز بین می رودا و ویروس زگیل تناسلی نیز یا ایدز HIVویروس 

، اپیالسیونهای مکرر کند که با هر بار اپیالسیونای مو از بین برده می شوند و فرد مجبور است اقدام به هدرصد ریشه  50با لیزر فقط 

 ر می گیرد.پوست بیشتر آسیب دیده و بدن بیشتر در معرض عفونتهای واگیردار قرا

کارتلهای تجاری به کمک شبکه های به بیلیون دالر رسیده است.  اهروشدر بعضی کروز بیشتر شده و  وز بهر اپیالسیونحاصل از تجارت 

و در این میان متاسفانه در کشورهائیکه اطالع  می زنند دامن اپیالسیونماهواره ای و رسانه های زرد و اینترنت روز به روز به لزوم انجام 

د که به هنرپیشه ها و افراد نارهای تکاندهنده وجود دارمدر این میان آرسانی اندک و یا وجود ندارد، روز به روز بر میزان آن افزوده می شود. 

را جزو اپیالسیون ، یا ندام همراه با القاء مد لباس و چگونگی فیزیک بدن. ء می کنندابلیغ یا القترا  اپیالسیونمیلیونها دالر  رفتنگخاصی با 

مصوبه ای به تصویب رسید که ، اخیرا در پارلمان آن کرده اند. فرانسه که مهد مد لباس و اندام متناسب است (Fashion)فشن ملزومات 

ائی ذام متناسب اقدام به گرفتن رژیم غکردن یک اندتبلیغ اندام الغر مرضی را ممنوع کرده است. در علم پزشکی در مواردیکه فرد برای پیدا 

الغر می شود. و حتی تا مرز مرگ ایجاد می شود که در آن فرد بطرز بیمار گونه  Anorexia Nervosaخاصی می کند، یک بیماری بنام 

و بدنبال آن انواع مختلف داروها، مکملها  می کنند ان اندام ایده آل تبلیغرا به عنو بیمارگونه این نوع اندام رذیالنه متاسفانه کارتلهای تجاری

یا اینکه باید فرد خود را بیمار است و  و دست نیافتنی و دستگاههای خود را بفروش می رسانند و چون رسیدن به آن اندام یا فقط در رویا
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از فروش محصوالت خود سود بیلیون دالری می برند، و هر از چندگاهی یک جنبه جدید برای آن پیدا می کنند که در ، و از بین ببرد کند

آنرا از  ،می باشد که گردانندگان اصلی Bikini Waxingبیشتر بصورت اپیالسیون تبلیغات را اضافه کرده اند. اپیالسیون چند سال گذشته 

اخیرا پزشکان دانشگاه واشنگتن در این مورد اطالعات بسیار مفیدی اعه دادند. به تمام دنیا اشبه  همراه صنعت پورنوگرافی کشور برزیل 

 گوشزد کرده اند.به مردم را  اپیالسیونانتشار داده و خطرات 

 موهای ناحیه تناسلی در زندگی فرد چیست؟نقش 

  د میکرواگانیسمها به بدن هستند.سد در مقابل ورویک 

  اتالف گرما را کاهش می دهند. ،درجه حرارت بدن: موها با گرفتن درجه حرارت محیط اطراف به خودکنترل 

  نند. هر گونه سائیدگی و از بین رفتن یا زخم شدن پوست ناحیه تناسلی محلی پوست محافظت می ک و زخم شدن سائیدگیاز

یروس ورسوزن پوست زخم شود از همان محل حتی به اندازه س اپیالسیونروسها می باشد. اگر در حین یوبرای ورود باکتری و 

HIV  یاHPV خواهد شد. )عامل زگیل تناسلی( به راحتی وارد بدن 

  ویت می کنند.را تق مسهالناحیه تناسلی حس موهای 

 نوع انتشار بیماریهای آمیزشی و غیر آمیزشی را مشخص می کنند:موارد زیر  اپیالسیونانجام عمل در 

  افراد آلوده تشکیل دهند، خطر انتشار بیماریها یان یک مرکز را مشتراکثر مشتریانی که به مرکز مذبور مراجعه می کنند، اگر نوع

 در آن مرکز به افراد سالم بیشتر خواهد بود.

  بیماریهای آمیزشی: طرز انتقال بیماری، روشهای از بین بردن ویروس و باکتری، هداشت باز  اپیالسیونفرد انجام دهنده دانش

جرات می توان گفت که هیچیک از گردانندگان اصی دارد. به تریل کردن وسایل، رعایت نکات بهداشتی نیاز به دانش خاس

استریل کردن وسایل، نوع انجام می دهند، دارای دانش موارد فوق حتی به مقدار اندک نیستند. طرز  اپیالسیونمراکزی که 

این مراکز نه محلولی که باید استفاده شود، روش استریلیزاسیون که برای هر وسیله الزم است، از موارد مهم هستند. گردانندگان 

بعنوان مثال اگر فرد قبل از شما که  ئل ایمنی پایه در بهداشت فردی نیز رعایت نمی کنند.ا، حتی مسندتنها دانشهای فوق را ندار

و یا وسایل حتی به  اپیالسیونی انجام دهنده دستها اپیالسیونبوده باشد و در اثر  HIVانجام داده است دارای ویروس  اپیالسیون

ند و به اندازه یک ک اپیالسیونشما را  آلوده مان دستها و یا وسایله فرد شود، و سپس این فرد با اندازه میکرون آلوده به خون این

 به بدن شما وجود دارد. HIVویروس انتقال قابل رویت با چشم خراش در پوست شما ایجاد شود، امکان  رنوک سوزن و غی

  ت باید یک عده وسایل یک بار مصرف باشند، ولی بنابه دالیل اقتصادی ممکن که مورد استفاده قرار می گیرند: طبق مقرراوسایلی

ر می شود و یا باالرفته و مشتری کمت اپیالسیونگرفته شود، اگر از وسایل یکبار مصرف استفاده شود، هزینه است این نکته نادیده 
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که مشتری روی ان می خوابد، وسایلی که بکار برده می  لحفه ایمو ی کند. تخت گردانندگان این مراکز کاهش پیدا ماینکه سود 

 را خورد. اپیالسیونگول ارزان بودن نباید  از موارد مهم هستند. اپیالسیونه شوند و سالم بودن خود فرد انجام دهند

 :به قرار زیر هستند اپیالسیونخطرات مهمترین 

  انتقال بیماریهای آمیزشی که سردسته آنها ویروس زگیل تناسلی است که عامل اصلی سرطان دهانه رحم در خانمها بوده و خطر

 ندارد.ابتال به ویروس درمان 

  بصورت نکات باکتریائی پوست مثل عفونت ریشه های مو که سبب ایجاد دملهای چرکی شده و پس از بهبود  جای آنها عفونتهای

 فرورفته باقی می ماند.

  بطرف داخل موهارشد 

  لد مثتعدادی از این موا ،که ثابت شده استد ند داروماده شیمیائی وج 300در بخار حاصل از لیزر به روش لیزر  اپیالسیوندر 

ب جهش ژنی بمواد موتاژن )موادیکه س لیزر کردن موها وشده است که با ت بثا بنزن و تولوئن برای سالمتی انسانها مضر هستند.

 میشوند( وارد موها می شوند. 

 اپیالسیونموهای طبیعی بدن فرق می کند و پزشکان توصیه می کنند که حتی هر موی زائدی نیاز به  اپیالسیونموهای زائد با  اپیالسیون

 ندارد.

 بکنند باید قبل از اقدام موارد زیر را مد نظر قرار دهند: اپیالسیونبه  می خواهند اقدامافرادیکه 

 موهای طبیعی بدن به هیچ وجه توسط پزشکان توصیه نمی شود. اپیالسیون 

  مثل مولوسکوم و زگیل تناسلی قرار می دهید.واگیر دار خود را بالقوه در معرض بیماریهای  اپیالسیونانجام با 

  سبب ایجاد آزردگی پوست و نفوذ باکتریها و ویروسها از محل زخم شدگی بداخل بدن می شود. اپیالسیونانجام 

 اپیالسیونطالعی از ملزومات بهداشتی ای آنها کوچکترین اام دهنده هجو ان اپیالسیونمراکز  ب به اتفاق گردانندگانقریت اکثری 

 تر است.یشسود بیشتر، هزینه کمتر و مشتری بو هدف اصلی آنها  دارندن

 ید:آاین میان چند سئوال پیش می در 

  ای آموزشی است؟هنیاز به چه مدرک و چه دوره  اپیالسیونافتتاح مرکز برای 

 کدامها هستند؟ اپیالسیونافتتاح یک مرکز  زیکی و انسانی برایفیلزومات م 

  د؟مراکز نظارت دار گونهبه کار این و سازمانی نارگاچه 



  دکتر محمد رضا صفری نژاد

   استاد دانشگاه -کلیه و مجاری ادراری  جراح و متخصص بیماریهای

دارید  اپیالسیونشما خواننده گرامی سابقه در مواجه با خطرات مختلف قرار ندهیم. اگر  ار م خودست، بیایپیشگیری بهتر از درمان اهمیشه 

از بیماریهای خطرناک اری یبسداشته باشید بیاد تما بررسی کنید. حیک بیماری شما را تهدید می کند، خطر کر می کنید ممکن است ف و

 ان باشند.نشدون عالمت و بائی بیماری ممکن است هرسیدن به مراحل انت ایدز و زگیل تناسلی تامثل 
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