
 
 

و شکم( اشاره  نهیس یبدن زنان و کودکان  )چانه، پشت لب، رو ایموها در صورت   یبه رشد اضاف ییپرمو ای سمیرسوتیه

 دارد که وابسته به آندروژن ها است.

 یمو به آندروژنهاست. اکثر زنان کولیفول یموضع تیآندروژنها و حساس ییغلظت پالسما نیبرهم کنش ب جهینت سمیرسوتیه

 یمو با الگو زشیر ایآکنه و  سم،یرسوتیاست به ه افتهی شیاز دو برابر نرمال افزا شیآندروژن آنها به ب ییکه غلظت پالسما

 .شوندیمردانه مبتال م

 :سمیرسوتیه علل

 یائسگی: تومور، یتخمدان •

 تومور ای یپرپالزی: هیآدرنال •

 نگیسندروم کوش ،یآکرومگال ،ینمیپرپروالکتیه ک،یستیک ی: سندروم تخمدان پلینیآندوکر •

 : آندروژنهاییدارو •

 یخانوادگ •

از مناطق  یاریدر زنان بس رهیصورت و بدن ت یمو دارد. به عنوان مثال، موها عیدر رنگ، ضخامت و توز ینقش مهم کیژنت

مشکل  چیاست و با ه یعیکامالً طب یخانوادگ سمیرسوتیاست. ه جیو شبه قاره هند را انهیخاورم ترانه،یجهان از جمله مد

 .ستیهمراه ن یاساس یپزشک

افراد غلظت  نیدچار هستند. در ا زین کیستیک یبه سندروم تخمدان پل سمیرسوتیدرصد زنان مبتال به ه 70گزارشات  طبق

 .شودیمشاهده م ونیو تستوسترون و آندروستن د LH یباال ریو مقاد FSH نیینسبتا پا

 :در زنان سمیرسوتیه عالئم

 باشد: ریدارد ، اما ممکن است شامل موارد ز یآن بستگ یلبه علت اص سمیرسوتیه یو نشانه ها عالئم

 موها عیتوز ایدر رنگ مو، سرعت رشد، ضخامت  یناگهان رییتغ 

 صورت، پشت، شکم، ران و باسن یزائد در نواح یرشد موها 

 مردانه( یبا الگو یسر )طاس یمو زشیر 

 آکنه  

 یپوست یها نیدر چ لیوجود آمدن زگ به  

 یجنس لیم شیافزا 



 
 

 یتوده عضالن ایبم  یمردانه مانند صدا یها یژگیو شیافزا 

 آمنوره اینامنظم  یقاعدگ یها دوره 

 نیانسول شیافزا 

 ینابارور 

 :صیتشخ

 ایآندروسترون سولفات  یاپ درویتستوسترون و ده یرذیاندازه گ شیآزما نیمهمتر سمیرسوتیزنان مبتال به ه یابیارز در

DHEA-S یباال ریکه مقاد یدر حال کنند،یرا مطرح م یتخمدان ای یتستوسترون منشا آدرنال یباال ریسرم است. مقاد 

DHEA-S دهندیتنها منشا آدرنال را نشان م. 

 کمک کند. هایماریب ریمشکالت تخمدان و سا صیبه تشخ تواندیلگن، رحم و تخمدانها م یسونوگراف

 یمشکل نیچن جادیکه باعث ا ییتومورها یاحتمال صیشخت یبرا یام آر آ ایاسکن  یت یمثل س یربرداریتصو یها کیتکن

 . شودیم هیشده است، توص

  درمان

 یروشها ایو  ییدرمان دارو برند،یرنج م ییهمچنان از پرمو یشیکه به رغم اقدامات آرا سمیرسوتیزنان مبتال به ه در

 :شودیم شنهادیبرداشت مو پ یموضع

 دارد: یبستگ ریز طیبه شرا یدرمان یروشها انتخاب

 ماریب حاتیترج •

  گذاردیم ریفرد تاث یظاهر ییبایبر ز ریتا چه حد منطقه درگ نکهیا •

 یشنهادیپ یدرمانها نهیو هز ماریب یسطح دسترس •

 :ییدرمان تک دارو 

 یآنت ی. با توجه به اثرات داروهاشودیم شنهادیپ یخوراک یضد باردار یقرصها سمیرسوتیدرمان ه یبه اکثر زنان برا 

 مطمئن به کار برده شود. یاز باردار یریکه روش جلوگ نیمگر ا شودینم هیداروها توص نیآندروژن، درمان با ا

 . شودیم شنهادیآندروژن پ یآنت ای یضدباردار یندارند، استفاده از قرصها یبه باردار یلیکه تما یزنان در

 



 
 

 :یبیترک درمان

 یخوراک یبا قرصها ییاز درمان تک دارو شتریب ایکه پس از گذشت شش ماه  یدر صورت سمیرسوتیبه ه زنان مبتال در

 .شودیاضافه م یقبل ییدارو میآندروژن به رژ یآنت یدارو کیپابرجا بود،  یماریب میهمچنان عال ،یضدباردار

به روش تومور  برداشتنو در صورت وجود تومورهای آدرنال یا تخمدان  نیانسول تجویز، یمنینسولاپریدر صورت وجود ه

 جراحی توصیه میشود.

 منابع:

-hair-excessive-https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ConditionsAndTreatments/hirsutism

women 

overview-https://emedicine.medscape.com/article/121038 

women#1-hair-https://www.webmd.com/women/guide/hirsutism 

20354935-causes/syc-conditions/hirsutism/symptoms-https://www.mayoclinic.org/diseases 

 )مسئول بخش بیوشیمی و هورمون شبکه آزمایشگاهی رصد(کتاب هورمون شناسی تالیف دکتر رضا محمدی 

 

 

 

 

 http://rasadmedlab.com            گروه علمی شبکه آزمایشگاهی رصد                        
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