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دردسر موهای زاید

هیــــر ســــو تـــــــیســـــــم
( )H I R S U T I S M
مطب
بــه رشــد بیــش از حــد
دکتر سمیه ادایی
موهــای تیــره و ضخیــم
متخصص زنان
در مناطقــی از بــدن
زنان که بهطــور معمول
موهــا نــازک و اندک هســتند ،اشــاره دارد(:در باالی
لب و چانه ،قفســه ســینه ،شــکم و پشــت) این رشد
بیــش از حد مو توســط افزایش ســطح هورمونهای
مردانــه (آنــدروژن) ایجــاد میشــود .هرچنــد تمام
زنــان آنــدروژن تولیــد میکننــد ،اما ســطح باالیی از
آندروژنها میتواند منجر به هیرسوتیسم شود.
زنان با رشد بیش از حد مو باید توسط پزشک ارزیابی
شــوند ،بویژه اگر موها به سرعت رشــد میکنند یا اگر
خویشــاوندان وی رشــد مــوی نســبتاً کمتــری داشــته
باشــند .در اکثریــت قریــب بــه اتفــاق ،هیرسوتیســم
بهعلــت بیمــاری جدی نیســت؛ بــا این حــال ،علت
هیرسوتیســم باید مشــخص شــود ،زیرا ممکن است
نیاز به درمان بیماریهای زمینهای باشد.
هیرسوتیســم ناشــی از تولیــد بیش از حد یــا فعالیت
هورمونهایــی اســت کــه آنــدروژن نامیده میشــوند،
آندروژنها توسط تخمدانها یا غدههای آدرنال تولید
میشوند و بهطور موضعی در فولیکول مو اثر میکنند.
شرایط متعددی میتواند منجر به هیرسوتیسم شود.
شــایعترین علــل هیرسوتیســم عبارتنــد از :ســندرم
تخمــدان پلــی کیســتیک ( )PCOSو هیرسوتیســم
ایدیوپاتیک .هر دو با معاینه فیزیکی ،بررســی ســابقه
پزشــکی و خانوادگی و گاهی آزمایش خون تشخیص
داده میشوند pco.معموالً با سایر عالئم همراه است
از جمله قاعدگی نامنظم یا عدم قاعدگی در صورتی
کــه در هیرسوتیســم ایدیوپاتیــک عالئم همــراه دیده
نمیشود و قاعدگی منظم میباشد.
از علــل کمتــر شــایع ولــی خطرناکتــر هیرسوتیســم
میتــوان بــه ســندرم کوشــینگ و هایپرپــازی
مــادرزادی غدد آدرنال و تومورهای تخمدان اشــاره
کرد.همچنیــن مصــرف برخــی داروهــا منجــر بــه
هیرسوتیسم میشود.
تصمیم به درمان هیرسوتیســم گاهــی اوقات موضوع
انتخابشخصیاست.طیفوسیعیازمقادیرطبیعی
مو در بین زنان وجود دارد .نژاد و قومیت نقش مهمی
دررشدموهایبدنایفامیکنندوفرهنگافراددرمیزان
آزارنده بودن موی زاید برای افراد مختلف مؤثر اســت.
از طرفی با افزایش سن تولید آندروژن کاهش مییابد.
بنابر این انتخاب درمان ،بســته بهعلل زمینهای و سن
و شدت هیرسوتیسم متفاوت میباشد .همچنین مهم
است که بیمار قصد حاملگی دارد یا نه.چرا که دستهای
از درمانهای هورمونی در واقع با مکانیسم جلوگیری از
بارداری به تنظیم هورمونی فرد و درمان هیرسوتیسم
کمــک میکننــد و اســتفاده از بعضــی از داروهــای
ضــد آنــدروژن در حاملگــی ممنوع اســت و حتماً باید
در کنــار روشهای مطمئــن جلوگیری از بــارداری باید
اســتفاده شــوند .باتوجه به اینکه سیکل رشــد مو  6ماه
اســت حداقل شــش ماه طول میکشــد تــا درمانهای
مؤثرهورمونیبرفولیکولمواثرگذارباشد.هیرسوتیسم
ســندرم تخمــدان پلــی کیســتیک و هیرسوتیســم
ایدیوپاتیک با روشهای مشابه درمان میشود .درمان
 PCOSهمچنین ممکن است شامل درمان ناباروری،
دیابــت و عوامل خطر برای بیماریهای قلبی عروقی
باشــد .برداشــتن مــو و روشــن کردن مــو با اســتفاده از
روشهای مختلف از اصالح روزانه گرفته تا روشهای
دائمیتر حذف فیزیکی مثل استفاده از لیزر و الکترولیز
در کنــار درمانهــای دارویــی بــه رونــد ســریعتر بهبود
هیرسوتیسمکمکمیکند.

این روزها اغلب کارها و بازی هایمان با آروین پیرامون احساسات مختلف
در مواقــع متفــاوت اســت .اینکه بــرای او از همه حسهــا میگوییم و همه
حسهــا چــه خــوب و مثبت و چه بــد و منفــی را تأیید میکنیــم فقط به او
بهطــور نامحســوس آمــوزش میدهیــم در مقابــل حسهــای منفــی چــه
واکنشی انجام دهد.
بازی ما به این شــکل شــروع میشود که ســه نفر کنار هم مینشینیم و یک
ماجرایــی را روایــت میکنیــم مثــاً بــه آرویــن میگوییم برایت یــک هدیه
خریدهایــم و آرویــن هدیــه نامرئــی را از دســت مــا میگیــرد و خوشــحالی
میکند به او میگوییم حس خوشحالی را در صورتش نشان دهد که اغلب
بــا خندیدن ایــن کار را میکند .ناگهان یک بچه نامرئی میآید و عروســک
را از دســت آرویــن چنــگ میزنــد و مثــاً آرویــن عصبانــی میشــود اما به
جــای اینکه داد بزند یا کودک نامرئی را هــل بدهد چهره عصبانی به خود
میگیرد و بعد چند نفس عمیق میکشد و خودش را کنترل میکند .یا مثالً
به صورت فرضی در پارک هســتیم و به آروین میگوییم بازی تمام شــد و
بایــد به خانــه برگردیم آروین حالت چهره ناراحت بــه خود میگیرد اما با
توضیحات ما در مورد اینکه باز هم به پارک میآییم خوشحال میشود .یا
مثــاً چراغها را خاموش میکنیم و آروین میترســد بعد به جای اینکه به
ترسش ادامه دهد خودش دوباره چراغها را روشن می کند .خالصه اینکه
تمام ســعی مــان را میکنیم تا حسهای مختلف چه شــادی چه ناراحتی
چــه خشــم و چه ترس را تأیید کنیم و بــه او بفهمانیم این حسها طبیعی
هستند و در همه آدمها وجود دارند و بعد به صورت همدالنهای برای آن
حس و ابراز آن راه حل پیدا کنیم.
ماجرا در بازی خیلی جذاب اســت و این آموزشهای ســاده بشــدت برای
آروین هیجان انگیز شده است جدا از بازی هم سعی میکنیم در واقعیت
احساسهای او را حتی احساسهای منفی او را تأیید کنیم.
مثــاً وقتــی از چیزی ناراحت اســت و گریه می کند نمیگوییــم وااای اینکه
مادرانه
گریه نداره یا این کار بده .در عوض احساسش را تأیید می کنیم و میگوییم
فرنگیس یاقوتی
منــم بودم خیلی ناراحت میشــدم و حتی ممکن بود گریــه کنم و بعد به
هر نحوی شــده ماجرا را به بازی میکشــانیم و در بازی کنترل آن احســاس
را بــا هــم تمریــن میکنیم .چند روز پیش که خیلی درگیر این بازی بودیم به همســرم میگفتم احســاس میکنم این
بازی برای خودم هم مؤثر بوده اســت و در خیلی از اتفاقها ســعی میکنم اول احساســم را تأیید کنم و سپس واکنش
درست را نشان دهم.

بازی کنترل احساس

شروع سال تحصیلی همیشه به معنای شروع روزهای سخت بود .شبها با یک
جور تشــویش خاص خوابیدن ،صبح با اضطراب بیدار شــدن ،صبحانه را آماده
کــردن ،بچــه ها را بیدار کردن ،با بدقلقیهایشــان کنار آمــدن ،کمی با مهربانی و
روای 
تها
ی
ی
قربانصدقــه ،کمــی با اخم و جدیت ،با هــر زور و کلکی که بلد بود ،یکی دو لقمه
کروانپ
صبحانه بهشان رساندن ،مراقبت از این که چیزی جا نگذارند ،حواسش باشد که
زشک
از سرویس جا نمانند ،کفشهایشان را لنگه به لنگه نپوشند ،دگمههای روپوش
مدرســه را اشــتباه نیندازند (بلــه ،همه اینها ممکــن بود ،حتی برای بچه ششــم
دبســتان!) ،تا راهیشان کند .اول که به سختی از رختخواب میخواست َ
بکند ،به
خودش وعده میداد که«:ببین یک ســاعت هم طول نمیکشــد ،بعد که رفتند،
میتوانــی بخوابــی!» اما تقریباً هر صبح آن قدر شــلوغی و نگرانی میکشــید که
خواب کالً از سرش بپرد.
روزهای تابستان البته اوضاع بهتر بود ،الزم نبود با آن همه تشویش از خواب بیدار
آرامش برای خود بیدار شدن ،حسرت چندین سالهاش بود.
شود ،اما بازهم حس ِ
حاال قرار بود چهار روز بچهها را بفرســتند خانه خاله محبوبشان ،و میتوانست
در آخرین هفته مانده به شروع ماراتن  9ماهه سال تحصیلی ،چند روزی با خیال
راحت از خواب بیدار شــود .خوشــبختانه بهــروز هم همراهی کــرد ،تقبل کرد که
صبحانه با او باشد تا او دغدغه چای دم کردن و سفره چیدن دو نفره را هم نداشته
باشــد .از بهــروز قول گرفته بود که از خواب بیدارش نکنــد و بگذارد تا هر زمان که
میلش میکشد بخوابد و حتی وقتی بیدار شد در رختخواب بماند.
بعد از چهار روز ،توی ترمینال منتظر رسیدن اتوبوس گلپایگان بودند که خواهرش
بــا بچهها برســند .آنقدر اصرار و بیتابی کرده بود که نیم ســاعت زودتر رســیده
بودنــد .بهروز با دو تا آبمیوه در دســت ،خنــدان آمد طرفش« .به چی میخندی
آقابهــروز؟» نــگاه کــرد و دید مثل همیشــه برایــش آب انبه گرفته« .داشــتم فکر
می کردم ازت بپرسم این دو روز بیبچه برایت چطور بود».
«اصــاً انتظارش را نداشــتم .باورت میشــود ،اصالً به آن قشــنگی کــه فکرش را
میکــردم ،نبود؟ یعنی دیگر یــادم رفته خوش بگذرانم؟ دیگــر نمیتوانم برای
خــودم باشــم؟ همهاش بــدو بدو و نگرانــی همه چیــز و همه کس را داشــتن؟»
سکانسهای دیده نشده
کمی مکث کرد و ادامه داد« :ناامیدکننده اســت! یک حالت خســتگی و کوفتگی
فرنوش صفویفر
و کســالت! همــهاش از  7صبح بیدار و هوشــیار بودم! به زور میخواســتم خودم
روانپزشک
را بخوابانــم دوبــاره!» اتوبــوس از راه رســید و اول ،ایــن مــادر بود کــه صورتهای
پراشــتیاق فرزندانش را از پشــت شیشه تشــخیص داد« :کاش بتوانم وقتی هســتند ،برای خودم وقتی با آرامش و راحتی داشته
باشم! الزم نباشد که بچهها خانه نباشند تا من بتوانم برای خودم وقت بگذارم!» بهروز با خنده جواب داد« :من هم دفعه دیگر
برایت آب آلبالو را میگیرم که امتحان کنی!»

با هم و تنها
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