
 :کرم نال دپیل

رشد بیش از اندازه، قابل توجه و  هیرسوتیسم، یکی از انواع بیماری های پرمویی است، که اغلب در زنان دیده می شود. این بیماری،

شخص، حتی بر بعد روانی و غیر طبیعی موها در بدن خانم ها اطالق می شود. هیرسوتیسم نه تنها به عنوان یک بیماری بر ظاهر 

هبود آن . لذا بشود یم ماریزنانه ب تیبه هو بیو آس یزندگ تیفیباعث کاهش اعتماد به نفس، کبوده و  زندگی فرد نیز موثراجتماعی 

 بسیار حائز اهمیت می باشد.

 ست که در مورد انواع موها بدانیم:قبل از ادامه مطلب، الزم ا

 انواع مو:

 لوسیو یموها (Vellus) 

این موها وابستگی به هورمون های  دهند. یتمام سطوح پوست انسان را پوشش م باینرم، نازک، کوتاه و کرک مانند که تقر یموها

جنسی بوده، که در کودکان و سنین متوسط عمر در هر دو جنس دیده شده و سپس در پیری ناپدید می شوند. این نوع مو، بخش بزرگی 

ل آن به موهای ترمینال )نوع دیگر مو( در نواحی صورت، سینه، شکم و پشت باعث ایجاد هیرسوتیسم از بدن خانم ها را پوشانده و تبدی

 می شود.

 نالیترم یموها (Terminal) 

 دهیهم در مردان و هم در زنان و در صورت و بدن مردها د یتناسل هیبغل و ناح ریکه در ز یو مجعد رهیت میبلند، زبر و ضخ یموها

رویش این نوع مو در نواحی مژه، ابرو و جمجمه غیر وابسته به هورمون های جنسی و در نواحی زیر بغل، نواحی  شوند. یم

تناسلی، صورت، سینه، شکم، سطح داخلی ران و بازو وابسته به هورمون های جنسی می باشد. این نوع مو تحت تاثیر هورمون های 

چانه،  ش،یر ل،یبدن خانم ها شامل سب یحساس آندروژن یدر نواح، نالیترموع ن یموها رشد جنسی، بلندتر و تیره تر می شوند.

 شود. یم دهینام سمیرسوتیه یشرمگاه هیشکم، اطراف ناف و ناح ریکشاله ران، ز

 انواع هیرسوتیسم:

 :در این مورد پرمویی به تنهایی و بدون سایر عالئم کلینیکی رخ داده و بیشتر در مناطق  هیرسوتیسم ایدروپاتیک

 کولیحال فول نیاست، با ا یعیطب یسطوح هورمون یگاه سمیرسوتیهاین نوع در جغرافیایی و اقوام خاصی دیده می شود. 

. ندیوگ ی( مکیوپاتیدیبا علت نامعلوم )ا سمیرسوتیدارند که به آن، ه یبه سطوح نرمال آندروژن یشتریب تیمو حساس یها

 یها ولکیبه فول کینزد یطیمح یدر بافت ها سترونودروتستیه یسترون به دوهورمون تست لیتبد یینوع پرمو نیعلت ا

 افرادی با سندروم تخمدان پلی کیستیک در این گروه قرار دارند. باشد. یمو م

 :یلتواند علت اص یتخمدان م ای هیفوق کل ز،یپوفیآندروژن ها توسط غده ه دیتول شیافزا هیرسوتیسم غیر ایدیوپاتیک 

 باشد. کیوپاتیدیا ریغ سمیرسوتیه

 :سمیرسوتیعلت ه

، ژنتیک، آن ها دیآندروژن ها و اختالل در تول شیافزابرخی از علل هیرسوتیسم چاقی، عوارض دارویی داروهای هورمونی، 

درصد زنان دیده  01هیرسوتیسم از بیماری های شایع اندوکرین* بوده، که تقریبا در  باشند.سندروم تخمدان پلی کیستیک و غیره می 

 یترشح م یوی)آندروژن ها( که در زنان از تخمدان ها و غدد فوق کل یجنس یبه سطح هورمون ها میضخ یموها رشد  می شود.

آندروژن ها  ادیز ریاست، اما مقاد یعیزنان طب یمردانه در بدن تمام یهورمون ها نیاز ا یشوند، مرتبط است. وجود مقدار محدود

 شود. یم میضخ یاز حد موها شیو ب یعیرطبیمو، باعث رشد غ یها کولیدر فول

 بر ایجاد هیرسوتیسم:تستوسترون جنسی  نقش هورمون

 یآندروژن موثر بر رشد مو است. آندروژن ها نقش ها نیشود، مهم تر یترشح م یویسترون که از تخمدان ها و غدد فوق کلوتست

 م،سیرسوتیه ک،یستیک یسندرم تخمدان پل رینظ ینیآن ها موجب اختالالت بال زانیدر بدن انسان دارند و عدم تعادل در م یمتعدد

 آزاد و فعال می شود. آندروژن ها باعث افزایش تولید تستوسترونشود.  یمردانه م یبا الگو یپروستات و طاس یپرپالزیآکنه، ه

 ( تبدیل شود، که این عمل را توسطDHTتستوسترون در بسیاری از بافت ها، باید به متابولیت فعال خود یعنی دی هیدروتستوسترون )

دی می شود.  DHTردوکتاز، باعث تولید بیشتر -آلفا 5در واقع افزایش فعالیت آنزیم  ردوکتاز انجام می دهد.-آلفا 5آنزیم 



رشح این ت توسترون قوی تر از تستوسترون بوده و تمایل بیشتری به گیرنده آندروژنی داشته و سخت تر از آن جدا می شود.هیدروتس

دی هیدرو . در ارتباط استریزش مو در ناحیه موهای سر و تحریک رشد مو در نواحی دیگر بدن )ایجاد موهای زائد(  باهورمون 

 ایو  DHT دیرو مهار تول نیموثرتر است، از ا سمیرسوتیه جادیباشد و در ا یسترون مونسبت به تست یتر یآندروژن قوتستوسترون، 

ه ک ،نکته جالب اینجاست باشد. یمطرح م سمیرسوتیدرمان ه یها وهیش نیاز مهم تر یکیبه عنوان ، وکتازدر-آلفا 5 میآنز دیمهار تول

آندروژن ها بسته به نواحی مختلف بدن تاثیر متفاوتی را ایجاد می کند. این مکانیسم مهاری در شامپوها، موجب رفع ریزش مو و در 

 رفع موهای زائد می شود.مورد کرم های پوستی، موجب 

 :مختلف بدن یتفاوت عملکرد آندروژن ها در نواح

بدن،  یدر موها  DHTمعنا که حضور نیسر و بدن متفاوت است، به ا یآندروژن در موها کیبه عنوان  دروتستسترونیه یعملکرد د

 کولیسر منجر به کوچک شدن فول یدر موها DHTاست که حضور  یدر صورت نیشود، ا یم سمیرسوتیبدن و ه یباعث رشد موها

و  سمیرسوتیو ه نالیترم یبدن به موها سلویو یشکل موها رییتغ کیسو در تحر کیها از  آندروژنشود.  یمو م زشیمو و ر یها

هورمون آندروژن،  کیمو به  یها کولیمو در پوست سر نقش دارند. فول زشیمو و ر یها کولیفول یدر کوچک ساز گرید یاز سو

 کیصورت تحر یتواند رشد مو را بر رو یدهند. در واقع، همان مولکول آندروژن م یم یمو پاسخ متفاوت کولیفول تیبسته به موقع

ان ها در مک کولیژن در فول انیدر ب یذات یتفاوت ها لیاثرات واگرا احتماالً به دل نیمو در پوست سر شود. ا زشیکند و منجر به ر

در واقع این هورمون، به طور مستقیم باعث  کنند. یم افتیرا در یکسانی یمو، هورمون ها یها کولیکه فول اچر ،مختلف است یها

 تنظیم رشد مو و به طور غیر مستقیم باعث تغییر در بیان ژن تنظیم رشد مو می شود.

 :جیرا یدرمان ها

 تیفیبهبود ک ،یاضاف یتوقف رشد مو ،یاصالح عدم تعادل هورمون ،یمیحذف مو به طور دا در بیماران هیرسوتیسمی، درمان هدف

 .است مارانیدر ب ییبایز شیو افزا یزندگ

 درمان در این گونه افراد به دو دسته تقسیم می شود:

 :درمان های غیر دارویی 

رفع  یروش ها برا نیباشد که هر کدام از ا یو استفاده از موبر م زریشامل کندن موها، وکس کردن، ل ییردارویغ یها درمان

توانند  یم نیروش ها همچن نیتحت درمان شوند. ا هیب و خارش در ناحسوزش، التها ،یپوست بیتوانند باعث آس یم دیزا یموها

 درمان قرار گرفته اند. ریشوند که تحت تاث ییالتهاب در بافت ها جادیسبب ا

 ییدارو یدرمان ها: 

ردوکتاز می -آلفا 5نی، مهار سنتز آندروژنی و مهار آنزیم ق وقفه مرکزی، بلوک گیرنده آندروژمکانیسم اثر اکثر داروها از طری

هورمون  تیآندروژن ها، سطوح فعال یآنت .باشد یم یآندروژن یآنت باتیشامل استفاده از ترک این نوع درمان،باشد. یکی از اهداف 

 یباتیآندروژن ها، در واقع به ترک یواقع شوند. آنت دیمف سمیرسوتیتوانند در درمان ه یدهند و م یرا در بدن کاهش م یآندروژن یها

از  یبرخ شود. یسترون را در بدن دارا باشند، اطالق مومردانه مانند تست یجنس یسرکوب هورمون ها ایکه عامل مسدود کردن 

 یت کبدی و افسردگیمانند سردرد، افزایش وزن، اختالل فعال تواند منجر به اثرات نامطلوب یم جیرا یآندروژن یآنت یدرمان ها

 شود. 

 یم شیدر حال افزا وستهیپ ،یعوارض جانب نبود لیبه دل یاهیمشتق شده گ یآندروژن یآنت یدرمان ها یتقاضا برا ریاخ یدر سال ها

سائوپالمتو،  یروغن هسته انگور، عصاره ها گیاهی و طبیعی مانند %011عصاره ها و روغن های  از یرینال با بهره گ البراتوار باشد.

 نیری)ش مگانوی( و اوریگل می)مر ای، سالوی)بومادران(، پرس الیآچ لوفر،یاسطوخودوس(، ن) (، الوندریپنج انگشت اهی)گ تکسیو مو،یل

، بدون ایجاد هیچگونه عوارض جانبی و حساسیت یزردرمانیرا به عنوان مکمل ل لینال دپد صورت و بدن کرم رفع موهای زائ ،(انیب

 .باشد یم تکسیسائوپالمتو و و یمحصول عصاره ها نینموده است. مواد موثره ا دیو تول هیته پوستی

 یو آنت یاثرات ضد التهاب یعصاره سائوپالمتو دارا ، سائوپالمتو می باشد.کرم نال دپیلعصاره های گیاهی به کار برده شده در یکی از 

باشد.  یم کینولئیو ل کیستیریم ک،یاولئ ک،یلور چرب یدهایاس فیتواسترول ها و یباشد. عصاره سائوپالمتو حاو یم یآندروژن

 (DHT) سترونودروتستیه ید یعنیتر  یسترون به آندروژن قووتست لیآلفا ردوکتاز از تبد -5 میعصاره، با مهار آنز نیچرب ا یدهایاس

 ید دیاز تول یریبا جلوگ توعصاره سائوپالم .کند یمهار م یآندروژن یرا به رسپتورها DHT اتصال ایکند و  یم یریجلوگ

شود و در  یمجدد موها م شیمو و کمک به رو زشیر پیشگیری و رفعمو پوست سر باعث  یها کولیدر فول سترونودروتستیه



رح مط سمیرسوتیه یدرمان موثر برا کیبه عنوان  نیشود، بنابرا یم ییبدن و درمان پرمو یموها زشیمو بدن باعث ر یها کولیفول

و نفوذپذیری باالیی به درون فولیکول های مو و غدد سباسه* داشته و موجب ایجاد عوارض جانبی و این عصاره تاثیر  باشد. یم

 همچنین باعث کاهش رنگدانه موهای زائد در خانم ها می شود. تحریک پوستی نخواهد شد.

 یاصالح عدم تعادل هورمون یاست که برا یاهیگ تکسیوشد. از دیگر عصاره های به کار برده شده، عصاره گیاه ویتکس می با

* یقدام زیپوفی* از هنیدر ترشح پروالکت یراتیی*، منجر به تغیکینرژیاثرات دوپام قیاز طر اهیگاین . ردیگ یمورد استفاده قرار م

ترشح دوپامین . است (D2) نوع دوم *نیدوپامعصبی  یهارندهیکننده گ کیتحر اهیگ نیکه ا ،مطالعات نشان داده استشود.  یمغز م

از  .شود یم *نیباعث کاهش ترشح پروالکت موجب کاهش ترشح و سطوح پروالکتینی شده، بنابراین تحریک دوپامین در گیاه ویتکس،

 یم ریمردان تاث درسترون ودر زنان و سطوح تستاستروژن هورمون های جنسی سطوح  یرو ،*نیکاهش سطوح پروالکتکه  ییآنجا

رشد مو در پوست سر و کاهش  شیکرده و باعث افزا یریمو جلوگ یها کولیفول یآندروژن ها بر رو ریگذارد. استروژن ها از تاث

 .شوند یرشد مو در صورت م

 ردوکتاز و مسدود کننده گیرنده آندروژنی به ویژه هنگامی که به صورت-آلفا 5عصاره گیاهی شیرین بیان، نیز اثر مهارکنندگی آنزیم 

 ترکیبی با عصاره نارنج و دیگر عصاره ها استفاده شود، دارد.

از آنجایی که روش های از بین برنده موهای زائد مانند وکس، الکترولیز و غیره، تا حدی به پوست آسیب رسانده و موجب ایجاد 

 اسطوخودوس،ر ینظ یاهیگ یاه رعصارهیالتهاب در بافت های پوستی و زخم هایی در پوست شود، از سایر عصاره های گیاهی نظ

 یریو التهاب در پوست جلوگ ، درد، خارش، تورمسوزش جادیبوده و از ا یخواص ضد التهاب یدارا لوفریو ن بومادران ،یگل میمر

 نیز کاربرد دارند. کرم نال دپیلاین ترکیبات در معطر کردن محتویات  کنند. یم

( و ستیل الکل به عنوان حالل EDTAکننده* مانند اتیلن دی آمین تترا استیک اسید )همچنین در فرموالسیون ساخت این کرم از شالت 

 و نرم کننده استفاده شده است.

 ن،یب کیدکتر بهروز بار یتوسط جناب آقا یقیتحق شیتجر یو شهدا میلقمان حک مارستانیدر ب ،لیکرم نال دپاثرات  یجهت بررس

 یارفع موه یبرا یاهیآندروژن گ یآنت کیبه عنوان  لینال دپ یکرم موضعاثر  ق،یتحق نیپزشک حاذق پوست صورت گرفت. در ا

انتخاب شده  یکه به طور تصادف کیوپاتیدیا سمیرسوتیخانم مبتال به ه 10از  ،ینیبال شیآزما نیشد. طبق ا یزائد صورت بررس

افراد، قبل و  نیمو ا یها کولیچانه استفاده کنند. تعداد فول هیزائد ناح یموها یکرم بر رو نیبار از ا 1بودند، خواسته شد که روزانه 

 یها کولیماه اول و دوم در تعداد فول انیدر پا یدرصد 22و  01 شکاه ،یشد. پس از بررس یریماه از مصرف اندازه گ 2و  0بعد 

ان تواند به عنو یم یموضع لیرم نال دپکانجام شده،  قیبا توجه به تحق تیبودند. در نها یراض یبه طور کل مارانیمو مشاهده شد و ب

رفع  یبرا یزردرمانیمکمل ل عنواناست، به  مارانیب تیکه مورد رضا مت،یکم عارضه، آسان، ارزان ق ،یتهاجم ریغ یمکمل

 زائد صورت و بدن به کار برده شود. یموها

 ویژگی های کرم رفع موهای زائد صورت و بدن نال دپیل:

  الکترولیزمکمل لیزردرمانی و 

 رفع موهای زائد صورت و بدن 

 حاوی عصاره های گیاهی و طبیعی جهت رفع موهای زائد 

 بدون عوارض جانبی، درد و حساسیت بر روی پوست 

 :مصرف قهیطر

موده و نروزانه دوبار بعد از موزدایی کامل موضع به طریق )اپیالسیون، بند انداختن و یا موم( و شستن محل، از کرم نال دپیل استفاده 

 تا کرم کامال جذب ریشه مو گردد. به مدت چند دقیقه ماساژ دهید،

 ف کرم، نیازی به شستشو نمی باشد.پس از مصر

 ماه زمان نیاز دارند. 05الی  02ماه از بین رفته و موهای ضخیم تر مدت بیشتری در حدود  1الی  2موهای نازک بعد از 

 توجه:

 استعمال خارجی



 موبر نیست و حتما باید بعد از موزدایی استفاده گردد.، یک کرم نال دپیل

 .ستیمحصول دارو ن نیا

 .باشد یمحصول، فاقد الکل م نیا

 .ندارد یو جنس یسن تیاز آن، محدود استفاده

 .دییفرما یتماس با داخل چشم و دهان خوددار از

 .استفاده کننده ندارد یبرا یمحصول، منع مصرف نیا مصرف

 .شود ینگهدارخشک و خنک  یجا در

 .دیاز دسترس کودکان قرار ده دور

 

 منابع:

1. Sadeghi, Anahita, et al. "Hirsutism: A clinical practice guideline of diagnosis and treatment in 

Iran." Journal of Dermatology and Cosmetic 4.4 (2013): 167-187. 

2. Brodell, L. A., & Mercurio, M. G. (2010). Hirsutism: Diagnosis and management. Gender 

medicine, 7(2), 79-87. 

3. Goodman, David. "Topical preparation for treating acne and hirsutism." U.S. Patent Application 

No. 10/345,896. 

4. Booker, A., Suter, A., Krnjic, A., Strassel, B., Zloh, M., Said, M., & Heinrich, M. (2014). A 

phytochemical comparison of saw palmetto products using gas chromatography and 1 H nuclear 

magnetic resonance spectroscopy metabolomic profiling. Journal of Pharmacy and 

Pharmacology, 66(6), 811-822. 

5. Grant, P., & Ramasamy, S. (2012). An update on plant derived anti-androgens. International 

journal of endocrinology and metabolism, 10(2), 497. 

6. Randall, V. A. (2008). Androgens and hair growth. Dermatologic therapy, 21(5), 314-328. 

7. Schmidt, Alfred. "Composition and uses for influencing hair growth." U.S. Patent Application No. 

13/735,399. 

8. Di Pierro, Francesco. "Cosmetic compositions having retarding action on the regrowth of 

superfluous hair." U.S. Patent Application No. 10/152,805. 

9. Pertile, Paolo, and Michele Massironi. "Cosmetic compositions comprising diterpenoic acids, eg 

gibberellic acids." U.S. Patent Application No. 14/117,155. 

10. RS, J. J., Jagadeesh, S., Ganesan, S., & Eerike, M. (2013). Anti inflammatory activity of ethanolic 

extract of Nymphaea alba flower in swiss albino mice. International Journal of Medical Research 

& Health Sciences, 2(3), 474-478. 

11. Graf, J. "Herbal anti-inflammatory agents for skin disease." Skin Therapy Lett 5.4 (2000): 3-5. 

12. Akbari, D., & Hosseinpour, N. (2010). Etiological diagnosis of hirsutism in premenopausal Iranian 

women. Journal of Dermatology and Cosmetic, 1(3), 119-124. 

 

 پی نوشت:



از  یرایکه به کنترل بس ،کنند یو ترشح م دیرا تول ییکه هورمون ها ،باشد یاز غده ها م یشبکه ا نیاندوکر ستمیساندروکرین: *

 کمک می کنند. مهم بدن یندهایفرآ

 .کنند یم دی( تولیبه نام سبوم )چرب ی/مومیماده روغن کیکه  ،در پوست بوده یکروسکوپیم یغددچربی پوست، غدد سباسه: یا *غدد 

در ترکیب به کار می  pHشالت کننده: این ماده با مکانیزم اتصال، یون های فلزی را از ترکیب حذف کرده و همچنین برای تنظیم *

 رود.

نوعی پیام رسان عصبی در مغز و نوعی هورمون در خون می باشد. از کارکردهای مهم آن در مغز، کنترل و  نیدوپامدوپامین: *

 .دهد یرا کاهش م نی( ترشح پروالکتD2) ینیدوپام دو رندهیگ کیتحر قیاز طر تنظیم ترشح هورمون ها می باشد. این پیام رسان،

 مانیامادر پس از ز ریش دیآن تول یاصل فهیشود و وظ یدر مغز ترشح م زیپوفیکه از غده ه ،است یهورمون نیپروالکت *پروالکتین:

 .است

و کنترل  زهیپاداش، انگ ،یریادگی ،ییاجرا یاز کارکردها مانند کارکردها یاریدر بس کینرژیدوپام یرهایمس دوپامینرژیکی:*

 .است نیدوپام یعصب یها دهنده ارتباط داشتن با انتقال یمعندارند. دوپامینرژیک به  نقش یعضالن یعصب

ان مغز انس هیکه در پا ،به اندازه نخود است یغده کوچک شود، یگفته م زین یمغز ریکه به آن غده ز زیپوفیغده ه *هیپوفیز قدامی:

 .کند یرا در بدن آزاد م یمختلف یها هورمون رایز شود، یم ادیبدن انسان  یغده اصلبه عنوان  زیپوفیقرار دارد. از غده ه

 

 

 


