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پيشگفتار
خداوند زيباست و زيبايی را دوست دارد.
مو از جمله عواملی است که در روابط اجتماعی افراد بسيار مؤثر بوده تا جايی که موجب
قضاوت و پيشداوریهايی نسبت به ديگران شده و به همين دليل پاکيزگی و خوشحالت

بودن مو دارای اهميت زيادی برای انسان میباشد .از سوی ديگر از دستدادن مو غالب ًا
موجب استرس و فشار عاطفی شديد گرديده بهطوريکه اکثر افراد طاس به دليل از دست
دادن موهايشان در اضطراب به سر برده و نگران طعنههای اطرافيان میباشند.
همه اين مسايل موجب شده است که انسان هميشه در جستجوی راهی برای رفع طاسی
بوده و در اين ميان داروها و وسايل زيادی به وجود آمدهاند که بسياری از آنها نه تنها
جنبه شيادی و کالهبرداری داشته بلکه موجب آسيبهای زيادی به پوست و مو میگردند
که بعض ًا قابل جبران نمیباشند.

کاشت موی طبيعی يکی از راههای جبران طاسی میباشد که گرچه از سالها قبل پايه و
اساس آن ريخته شده ولی در سالهای اخير به مدد کوششها و تحقيقات پزشکان دچار
تحوالت شگرفی شده بهطوريکه در حال حاضر به سختی میتوان کاشت موی طبيعی
را در يک فرد تشخيص داد و نتايج اين عمل جراحی سرپايی در حال حاضر به طرز
شگفتانگيزی طبيعی و زيبا جلوه میکند.
همه اين زيبايیها و طبيعی جلوه کردنها فقط زمانی اتفاق میافتد که متقاضی کاشت
مو از کاری که درصدد انجام آن است اطالعات کافی و درست داشته و پزشک معالج
خود را به درستی و از روی سابقه کاری وی انتخاب کند نه اينکه تحت تأثير تبليغات

وسوسهآميز و فريبنده رسانههای مکتوب و غیرمکتوب به خصوص کانالهای ماهوارهای
اقدام به اين کار نمايد .مؤلف اين کتاب در طول چند سال کار تخصصی خود در زمينه
کاشت موی طبيعی به موارد زيادی از اقدامات تأسف بار نادرست و غيرعلمی در اين
حيطه برخورد کرده که متأسفانه موجب خسارات مادی و معنوی فراوانی به بيماران شده
و همين مطلب انگيزهای برای تأليف اين کتاب شد.
مؤلف اين کتاب دکتر علی وفائی متخصص پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهران
است که عالوه بر افتخار عضويت در انجمن متخصصين پوست ايران به شماره عضویت
 1584در انجمن متخصصين پوست کانادا ( )CDAو جامعه بينالمللی جراحی ترميم
مو ( )ISHRSدر آمريکا هم عضو میباشد .ايشان در سمينارها و کارگاههای آموزشی
مرتبط با کاشت مو در کشورهای گوناگون مانند استراليا ،کانادا ،آمريکا و لهستان شرکت
کرده و اطالعات به روز در زمينه کاشت مو دارند .مجموعه حاضر حاصل تجربيات چند
ساله مؤلف و کار بر روی صدها بيمار کاشت مو بوده و منظور اصلی از تأليف آن افزايش
اطالعات علمی متقاضيان محترم کاشت موی طبيعی است بهطوريکه بتوانند با چشم باز
پزشک خود را انتخاب کرده ،در دام افراد غير پزشک (که متأسفانه به وفور در جامعه
ديده میشوند) و اشخاص ناوارد و ناصالح گرفتار نشده و اسير نتايج نادرست اقدامات
درمانی اين شيادان انساننما نگردند زيرا نتايج زشت کاشت موی طبيعی در اکثر موارد
غيرقابل جبران بوده و فرد مبتال يک عمر گرفتار تبعات آن خواهد بود.
از همه افرادی که تمايل به انجام اين کار خطير و حساس دارند صميمانه تقاضا میشود

که مطالب اين کتاب را دقيق ًا مطالعه کرده و به محتويات آن عميق ًا توجه نمايند زيرا
کاشت مو چيزی نيست که به آن نگاه سطحی داشته و شخص بايستی در مورد آن کمال
احتياط را نموده و پس از بررسی همه جانبه و تحقيقات و مطالعات کافی اقدام به انتخاب
پزشک معالج خود بنمايد.
اميد است که نويسنده اين کتاب به اهداف خود رسيده و در ارتقاء سطح علمی عموم

مردم جامعه به خصوص متقاضيان محترم کاشت موی طبيعی مؤثر واقع شود.
خوانندگان محترم پس از مطالعه کتاب برای دريافت اطالعات بيشتر میتوانند به سايت
اينترنتی مؤلف تحت عنوان  www.iranhaircenter.comمراجعه نمايند.

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

در اين سايت تعداد بیشماری عکس و نيز تلفنهای تماس عده زيادی از بيماران کاشت
موی طبيعی کلينيک دکتر علی وفائی از شهرهای مختلف ايران و کشورهای گوناگون
جهان وجود دارند که میتوانند مورد استفاده بازديدکنندگان محترم قرار گيرد.
با تمام تالشي كه جهت بينقص بودن اين نوشتار انجام شده بديهي است كه هنوز هم
كاستيهايي در آن مشاهده خواهد شد .از تمامي خوانندگان عزيز ،اساتيد و پزشكان
محترم درخواست ميشود نظرات ،پيشنهادات و انتقادات خود را از طريق ايميل نويسنده
به اطالع ايشان برسانند.
طراحان تاش رسانه
بهار 1389

اطالعاتي در مورد مو

فصل اول
اطالعاتی در مورد مو
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■ اهميت مو در تاريخ بشر
مو در طول تاريخ همواره يک عالمت و نشانه مهم برای بشر محسوب شده و از اهميت
فراوانی برخوردار بوده است .مو به عنوان نمادی از جنسيت ،وضعيت اجتماعی ،دينی و
شغلی فرد دارای اهميتی برابر با طرز لباس پوشيدن ،ميزان زيورآالت (جواهرات) و حتی
نوع اسلحه شخص بوده است.
مو در دورانهای بسيار قديم نيز ارزش و اعتبار زيادی برای بشر داشته است .چندين
سال پيش جسد يخ زده مردی در يخچالهای واقع در نزديکی مرز اتريش با ايتاليا پيدا
شد .با توجه به اينکه ظاهر اين مرد شبيه مردان امروزی بود ،در ابتدا اينطور تصور شد
که وی به تازگی مرده است ولی باستان شناسان پس از مطالعه بر روی البسه و اسلحه
10

او متوجه شدند که جسد متعلق به بيش از پنج هزار سال قبل میباشد .موهای اين جسد

کام ً
ال مرتب و در حدود  9سانتيمتر طول داشته و ريش وی نيز به خوبی کوتاه شده بود.
همه اينها حاکی از توجه عميق انسان به مدل مو و ريش حتی در زمانهای بسيار دور
میباشد.
در مصر باستان ،پسران فرعون موهای خود را به فرم خاصی بافته و در سمت راست سر
درست در پشت گوش آويزان میکردند .فرعون هم هميشه با کالهگيس در ميان مردم
ظاهر میشد .حتی امروزه هم قضات مرد يا زن انگليسی به عنوان يک سنت در هنگام
حضور در دادگاه از کالهگيس موی اسب استفاده میکنند.
قديمیترين متن پزشکی که در حال حاضر وجود دارد يک پاپيروس مربوط به نسخهای
از پزشکان مصر باستان در رابطه با پمادی برای درمان ريزش مو است .در اين پماد از
چربی کروکوديل و مدفوع اسب آبی به مقدار مساوی استفاده شده است .بقراط (پزشک
يونان باستان) متوجه ارتباط بين اندامهای جنسی و طاسی مردانه شده و اولين کسی بود

اطالعاتي در مورد مو
که گزارش کرد مردان خواجه (کساني که قبل از بلوغ اخته شدهاند) دچار طاسی مردانه
نميشوند .ظاهرا ً علت توجه بقراط به طاسی مردانه اين بوده که خود بقراط نيز طاس
بوده است .نسخه پيشنهادی بقراط برای جلوگيری از ريزش مو ماليدن مخلوطی از زيره
سبز ،مدفوع کبوتر ،ترب کوهی و گزنه به منطقه طاس میباشد .امروزه منطقهای از َسر

که شامل پشت و طرفين آن بوده و به صورت طبيعی دچار ريزش مو نمیشود را گاهی
اصطالح ًا تاج گل بقراط ( )Hippocratic wreathمینامند.

وقتی به دوران عهد عتيق میرسيم داستان سامسون يکی از نمونههای جالب در مورد
توجه بشر به از دست دادن موها است .قدرت سامسون برای از بين بردن اشرار در گرو
اين بود که موهايش بلند بوده و کوتاه نشوند و زماني که دليله موهای او را کوتاه کرد
نيروی سامسون به طور کامل از بين رفت.
کشيشها و نمازگزاران مسيحی در زمان قديم موهای خود را از فرق سر میتراشيدند تا
به اين ترتيب عدم عالقه به دنيا و پاکدامنی خود را نشان داده و بگويند که وجود آنها

وقف خدا شده است .در قرون ُوسطی به دليل شدت توجه مسيحيان به امور اُخروی
تراشيدن موهای فرق سر رايجتر شده بهطوريکه گاهی فقط باريکهای از مو در طرفين

سر باقی میماند.
در دوران پادشاهی لويي چهاردهم در فرانسه استفاده ازکالهگيس بهعنوان عالمتی از
اشرافيگری مد شده بود .لويي در زمان جوانی موهای زيبايی داشت و او بود که بهدليل
از دست دادن موهايش در دوران پيری رسم کالهگيس گذاشتن را در فرانسه رايج کرد.
در برخی موارد فرانسويان لوازم شخصی خود مانند کشتیهای کوچک و قفس پرندگان
(که دارای پرنده زنده هم بود!) را در روی کالهگيس میگذاشتند و گاهی وزن اين کاله
گيس به  6-9کيلوگرم نيز میرسيد .رسم کالهگيس گذاشتن تا اواسط قرن هجدهم
همچنان در فرانسه ادامه داشت.
در آسيا هم مو برای نشان دادن جايگاه اجتماعی و مذهبی فرد دارای اهميت فراوانی بوده
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است .روحانيون بودايی موهای سرشان را به طور کامل میتراشيدند .قهرمانان سامورايی
در ژاپن موهای جلو و باالی سر را تراشيده و مابقی موهايشان را به صورت يک دسته
بافته شده در باالی سر گره میزدند .حتی در زمان حال هم کشتیگيران سامورايی موهای
خود را در پشت سر به فرم خاصی میبافند اگرچه تراشيدن موهای جلو و باالی سر
منسوخ شده است .مردان چينی هم معموالً موهای خود را در پشت سر بافته و آويزان

میکردند .در دوران انقالب چين (سال  )1922آويزان کردن موهای بافته شده در پشت
سر برای مردان ممنوع و عدم رعايت اين مسئله جرم تلقی ميشد و لذا اين رسم در اکثر
نواحی شهری چين از بين رفت ولی در بسياری ازروستاها همچنان ادامه دارد.
در جوامع امروزی هم مو دارای اهميت فراوانی از نظراجتماعی ،فرهنگی و مذهبی بوده
و در نشان دادن شخصيت فرد نيز مهم میباشد .در بسياری از گروههای اجتماعی مانند
12

خوانندگان راک ،پانکها ،يهوديان ارتودوکس ،کريشناها ،سيکها ،صوفيان ،بودائيان و
هندوها مو بسيار مهم بوده و از دست دادن آن يک فاجعه تلقی میشود.

■ اهميت مو برای انسان
برای همه انسانها داشتن مو مؤيد جوانی و سالمتی بوده و در طرز تلقی مثبت فرد از
شخصيت خودش اهميت انکارناپذيری دارد .اهميت فوقالعاده مو برای بشر را میتوان
از چند زاويه مورد بررسی قرار داد:
 )1مو دارای تأثير بسيار زيادی در روابط اجتماعی بين انسانها است .از نگاه اکثريت
افراد جامعه اشخاص کم مو يا طاس به صورت افراد پير ،مسن و کم بنيه به نظرآمده و
اين امرگاهی حتی در ترقی درجه شغلی فرد نيز دخالت مستقيم دارد .کسانی که مو داشته

ولی دارای موهای زشت و بد منظره هستند هم معموالً نمیتوانند در جامعه به خوبی

اطالعاتي در مورد مو
ظاهرشده و از برخورد با ديگران امتناع میکنند .اين مسئله موجب شيوع بيشتر افسردگی
در این افراد شده و از ميزان موفقيتهای شغلی و اجتماعی آنان میکاهد.

			
قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

طاسی همراه با موی بد منظره

 )2مو در آنچه که هر شخص به عنوان تصويری از بدن در ذهن خود دارد و نيز اعتماد
و احترام به نفس وی نقش بسيار مهمی را ايفا میکند .میتوان گفت که هيچ قسمت
ديگری از بدن مثل مو نيست که بتوان آن را به اين سادگی و فوريت تغيير داد و يا آن
را دستکاری کرد .شخص میتواند در عرض مدت کوتاهی موهايش را کوتاه يا بلند
کند ،موج دار (فر) و يا صاف نمايد ،شانه کند ،به آنها حالت و مدل بدهد ،رنگ کند و
يا بیرنگ (بليچ) نمايد و يا اينکه موهايش را ببافد و خالصه هر مدلی که بخواهد به
موهايش بدهد و برخالف خالکوبی و سوراخ کردن قسمتهای مختلف بدن ،تغييراتی
که به موها میدهيم را میتوان بالفاصله از بين برد.

ال در معرض ديد هستند و لذا معموالً
 )3موهای سر را نمیتوان با لباس پوشانيد يعنی کام ً

موی انسان اولين مشخصهای است که ديگران به آن دقت کرده و در غالب موارد نخستين
و مهمترين بخشی از مشخصات ظاهری فرد که به آن اشاره میشود ،موهای فرد و موارد
در رابطه با آن میباشد.
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قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

 )4شيوه آرايش و مدل موهای هر فرد عالمتی از طبقه اجتماعی ،حرفهای ،فرهنگی و
14

مذهبی وی بوده و با نگاه کردن به موی شخص میتوان فهميد که تصورات ذهنی وی
نسبت به خودش و ديگران به چه ميزان است.
 )5مو وسيله مهمی برای ابراز وجود شخصی انسان در اجتماع بوده و از دست دادن
آن میتواند موجب کاهش اعتماد به نفس و در مواردی بروز نااميدی گردد .بنابراين مو
برخالف ظاهر ساده و معمولیاش يک ارگان بسيار باارزش و پيچيده میباشد.
 )6مو نقش بسيار مهمی از نظر تعيين سن و وضعيت کلی سالمتی شخص دارد زيرا
موهای سالم و پرپشت فرد را جوانتر و سرحالتر نشان میدهد .البته نشانههای ديگری
هم برای اين مسايل وجود دارند از قبيل وضعيت پوست ،شفافيت چشمها ،توده عضالنی
فرد و طرز رفتار وی ولی فرق اينها با مو در اين است که همه اين نشانهها را میتوان
با طرز لباس پوشيدن تغيير داد ولی موها در معرض ديد مستقيم و عريان ديگران بوده
و اثر آن به مراتب بيشتر میباشد .يک سر پر از موهای مشکی و سالم هميشه عالمتی از
جوانی ،بشاش بودن و در نگاه ديگران خوش تيپ بودن فرد است.

اطالعاتي در مورد مو

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

وقتيکه موی سر مردی خاکستری (سفيد) شده و يا میريزد معموالً طرز تلقی جامعه و
افراد نسبت به وی تغيير میکند که میتواند مثبت و يا منفی باشد .ممکن است اشخاص
ديگر در مورد فردی که طاس شده است اينطور فکر کنند که آماده شروع زندگی ،کار
کردن و توليد مثل میباشد و بهطورکلی مرد شده است يا اينکه پير و از کار افتاده شده،
از مردانگی کافی برخوردار نيست و توانايیهای سابق خود را ندارد.

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو
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■ وظايف مو در انسان
هنوز به روشنی معلوم نيست که چرا انسان دارای مو است و چرا مشخصات موهای
وی در نقاط گوناگون بدن با همديگر متفاوت هستند .پيشينيان ما دارای بدن پر موتری
نسبت به ما بودهاند و معلوم نيست که چرا انسان امروزی کم موتر شده است اگر چه
میتوان اين مطلب را در ارتباط با استفاده بيشتر از لباس برای محافظت و گرم شدن در
عصر حاضر دانست.
مو میتواند بهعنوان عايقی در برابر سرما عمل نمايد اگر چه اين وظيفه در انسان اهميت
زيادی نداشته و در ضمن نمیتواند بيانگر تفاوتهايی باشد که از نظر شکل و وضعيت
مو بين گروههای گوناگون انسانی وجود دارد .برای مثال اکثر اقوام آسيايی دارای بدن و
16

صورت بسيار کم مو هستند اگرچه بسياری از آنها مانند ساکنين تبت و مغولستان در آب
و هوايی به شدت سرد زندگی میکنند.
يکی ديگر از وظايف مهم مو افزايش قابليت لمس درسطح پوست است بهطوريکه در
پوست مودار حتی حرکت بسيار ظريف و آهسته يک حشره به خوبی احساس میشود.
علت اين مسئله وجود يک گيرنده عصبی حسی درست در محل ريشه مو است .تغيير
وضعيت تار مو با عوامل خارجی مثل حرکت يک مورچه يا پشه موجب تحريک اين
عصب و درک آن احساس توسط شخص میگردد.
مو در اکثريت حيوانات نقشی در مکانيسم دفاعی حيوان بازی میکند به اين ترتيب که
در مواجهه با خطر موهای حيوان سيخ شده و لذا حيوان بزرگتر و ترسناکتر به نظر
میآيد .چنين حالتی را میتوان در موهای گردن سگ و دم گربه به وضوح مشاهده نمود.
نمونه بسيار بارز استفاده از مو به عنوان مکانيسم دفاعی در جوجه تيغی مشاهده میشود.
در اين حيوان تيغها (که درحقيقت موهای تغيير شکل يافته هستند) در مواجهه با خطر

اطالعاتي در مورد مو
شديدا ً راست شده و به اين ترتيب برخالف ساير حيوانات اين واکنش در جوجه تيغی
فقط حالت تدافعی نداشته و در مبارزة حيوان با دشمنان نيز کاربرد دارد .بقايای جزئی از
اين واکنش در انسان هم وجود دارد .در مواجهه با سرما و هنگاميکه شخص ترسيده و
يا هيجانی میشود موهای ظريف بدن سيخ شده و نمای خاصی به وجود میآورند .علت
اين واکنش در انسان انقباض يک عضله بسيارکوچک است که به صورت مايل در زير
پوست به تار مو چسبيده است.
يکی ديگر از وظايف مو محافظت از پوست در مقابل اشعه زيانبار ماوراءبنفش خورشيد
است که البته نقش مهمتر را در اين زمينه رنگدانههای موجود در پوست ايفا میکنند.
وجود مو در سر باعث کاهش احتمال صدمات وارده به استخوانهای جمجمه میگردد.
در مناطقی از بدن که پوست روی هم مالش داده میشود (مثل زير بغل و کشاله ران)
مو به عنوان يک ماده روغنکاری خشک عمل کرده و با کاهش اصطکاک از پوست
محافظت به عمل میآورد.

■ ساختمان مو
با اينکه ظاهرا ً بدن انسان کم موتر از ديگر حيوانات مشابه مثل انواع ميمونها است ولی
تعداد فوليکولهای مو در هر سانتيمتر مربع در پوست انسان بيشتر از آنها بوده و علت
اينکه آنها به نظر پر موتر میآيند اين است که موهای حيوانات درازتر و کلفتتر میباشد
در حاليکه اکثريت موهای بدن انسان از نوع موهای نرم و ظريف است .موهای بدن
انسان را به دو گروه تقسيم میکنند:
 )1موی ولوس
موهايی هستند کرکی ،نرم ،ظريف ،نازک ،کوتاه و با رنگدانه کم يا هيچ که در همه جای
بدن به جز کف دست و پا ،قرمزی لبها و قسمتی از اعضا تناسلی خارجی وجود دارند
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ولی در برخی نقاط آنقدر ظريف هستند که به زحمت ديده میشوند.
 )2موی ترمينال
اين موها کلفت ،خشن و دارای رنگدانه فراوان بوده و در سر ،ريش و سبيل ،ابرو ،مژه،
زيربغل و منطقه تناسلی به تعداد زياد وجود داشته و در هر ناحيه دارای خصوصيات
خاص و گاهی اسم مخصوص خودشان میباشند.
مو به وسيله اكسيژن ،ويتامينها و مواد مغذی كه از طريق جريان خون به آن میرسد،
زندگی میكند .قسمت اعظم ساختمان مو از نوعی ماده شاخی ساخته شده که حاوی
پروتئينی بنام کراتين است .کراتين دارای مقدار زيادی اسيدهای آمينه گوگرددار میباشد
و اين اهميت گوگرد را در حفظ سالمت مو میرساند .الزم به ذکر است که کراتين
موجود در مو از نوع سخت بوده و با کراتين پوست تفاوت دارد .خصوصيات مو تا حد
18

بسيار زيادی متأثر از کراتين میباشد .عالوه بر کراتين ،مواد ديگری نيز در مو وجود دارند
از جمله آب ،رنگدانه ،عناصر معدنی مانند آهن ،مس ،کلسيم ،منيزيم ،منگنز و روی .در
يک نگاه کلی مو دارای دو قسمت میباشد:
 )1ريشه
ريشه در عمق پوست قرار داشته و قسمت زنده مو است .بخش زايا و مولد مو در
انتهای ريشه مستقر و پياز مو نام دارد .عروق خونی ،اعصاب و رنگدانه مو (مالنين) در
پياز مو قرار دارند .حجم پياز مو تعيين كننده قطر عرضی مو (کلفت يا نازک بودن ساقه
مو) است .موی بلوند و روشن به طور نرمال نازک تر از موی قهوهای و مشکی است.
بيشترين قطر مو (کلفتترين مو) مربوط به موهای سياه میباشد.
کمی باالتر از ريشه يک غده چربی متصل به مو وجود دارد .ترشح چرب و زرد رنگ اين
غده در داخل مجرايی که تار مو در آن قرار دارد تخليه شده و اين امر باعث روغنکاری
ساقه مو میگردد .اين ترشحات تار مو را چرب کرده ،آن را در مقابل رطوبت محافظت
میکنند ،به مو درخشندگی داده ،از تبخير نامتعادل آب جلوگيری کرده و مو را نرم و

اطالعاتي در مورد مو
خوش حالت میسازند .در صورت کاهش ترشح غدد چربی ،پوست و مو خشک و
بیحالت شده و برعکس افزايش ترشحات آن باعت چربی بيش از حد پوست و مو
میگردد .هر دوی اين حاالت موجب بروز مشکالت و بيماریهای زيادی برای پوست
و مو میشوند.
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ساختمان فوليکول مو

 )2ساقه
اين بخش از مو بيرون از پوست قرار داشته و يك ساختمان مرده است .اهميت اين
بخش فقط از نظر زيبايی بوده ولی در عين حال بيشترين توجه و مراقبت انسان متوجه
اين قسمت از مو میباشد .اليه خارجی ساقه دارای سلولهايی است که مانند سفالهای
شيروانی روی هم قرار گرفتهاند .صافی ،نرمی و درخشندگی ظاهری مو بستگی به
سالمت و طرز قرار گرفتن اين سلولها دارد .از طرف ديگر مو در صورت آسيب ديدن
اين اليه به صورت بدحالت ،مات ،خشن و زبر درخواهد آمد.
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ساقه مو از ديد ميکروسکوپ الکترونی
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■ مراحل رشد مو
رشد مو يك پديده چرخشی بوده و شامل سه مرحله پشت سر هم میباشد:
 )1مرحله رشد فعال (آناژن)
شروع رشد مو با مرحله رشد فعال است .اين قسمت طوالنیترين مرحله حيات مو بوده
و برای مثال در مورد موی سر  2 -6سال (متوسط  3سال) طول میكشد .در اين مرحله

مو دائم ًا بلندتر شده و لذا هر چقدر اين مرحله طوالنیتر باشد ،طول مو بيشتر میگردد.
در حقيقت طول مدت مرحله آناژن مشخص کننده اندازه مو است .علت اينکه موهای
بدن ،ابرو و مژه از حد مشخصی درازتر نمیشوند کوتاه بودن زمان آناژن در آنها است.
در حالت عادی  90 -95درصد موهای سر در اين مرحله هستند.
)2مرحله استراحت (کاتاژن)
سپس مرحله استراحت رخ میدهد كه در طی آن رشد مو متوقف و سلولها دچار

اطالعاتي در مورد مو
اضمحالل میگردند .طول اين مرحله در موهای سر  2-3هفته بوده و حدود  3درصد
موهای سر در اين مرحله قرار دارند.
 )3مرحله ريزش (تلوژن)
مرحله پايانی رشد مو ،مرحله ريزش آن بوده که در مورد موهای سر  2-3ماه طول
میكشد .حدود  10-15درصد موهای سر در اين مرحله قرار دارند .در انتهای اين
مرحله ،مو به شكل گرز درآمده ،به تدريج كوتاه شده ،به سمت باال حركت كرده و در
نهايت به طور خود بهخود و يا در اثر فشار و کشش (مثل شانه زدن و حمام کردن)
میريزد .چون موهايی که در اين مرحله میريزند دارای يک قسمت گرز مانند در انتهای
خود هستند اکثر مردم فکر میکنند که مو با ريشهاش افتاده است درحاليکه اين عقيده
صحت ندارد و بخش زنده و زايای مو همچنان در پوست باقی مانده و مو توليد میکند.
پس از ريزش موی گرز مانند از محل پياز آن موی جديد شروع به رويش كرده و اين
چرخه مرتب تكرار میگردد.

موی گرز مانند در فاز تلوژن
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فاز تلوژن

انتهای فازآناژن

فازکاتاژن

ابتدای فازآناژن

چرخه رشد مو
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اين چرخه در همه موهای بدن وجود داشته ولی مدت زمان و درصد موهايی که در هر
مرحله از چرخه رشد مو قرار دارند در مناطق گوناگون بدن متفاوت بوده و اين ارقام
حتی در يک منطقه از بدن در زمانهای گوناگون نيز دارای تفاوتهايی با هم میباشند.
به همين دليل موی ابرو يا مژه هرگز از حد معينی بلندتر نمیشود زيرا طول مدت زمان
مرحله رشد فعال آن کوتاه است ولی موهای سر ،ريش و سبيل ،منطقة تناسلی و زيربغل
مرتب ًا بلند شده و بايستی آنها را کوتاه کرد.

وقتی که به موهای سر از نزدیک نگاه میکنیم متوجه میشویم که تعدادی از تارهای موی
سر به صورت تار موی تکی وجود داشته ولی اکثريت تارهای مو به صورت دستههای
 2-4تايی (و به ندرت  5و حتی 6تايی) از پوست بيرون آمده و رشد میکنند .به اين
دستجات واحد فوليکولی میگويند .با استفاده صحيح و منطقی از واحدهای فوليکولی
در کاشت موی طبيعی ،نتايج پيوند مو به صورت کام ً
ال طبيعی و غيرقابل تشخيص جلوه

خواهد کرد.
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واحدهای فوليکولی
در اين عکس واحدهای فوليکولی دارای يک تا چهار تار مو ديده می شوند.

■ مشخصات ظاهری مو
موی هر فرد دارای چندين مشخصه ظاهری است که در نمای موهای شخص ،فرم طاسی
وی ،مدل آرايش مو و نيز در طراحی و برنامهريزی برای کاشت مو و البته نتيجه حاصل
از پيوند مو تأثير به سزايی دارند .اين مشخصات ظاهری عبارتند از:
 )1رنگ مو :بلوند ،قرمز ،قهوهای ،خاکستری و مشکی که هرکدام میتوانند دارای
سايههای گوناگون باشند .رنگ مو از نظر شدت و سايه رنگ میتواند در طول زندگی
فرد تغيير نمايد .با افزايش سن موهای فرد به صورت طبیعی ابتدا خاکستری و سپس
کام ً
ال سفيد میشوند.

 )2خصوصيات ژئومتریک مو :موی صاف ،موی فر ،موی موجدار (مجعد) و موی ِوز.
 )3قطر مو :خيلی نازک ،ظريف ،متوسط و ضخيم.
مشخصات ظاهری مو در ميزان پُر نشان دادن ظاهری سر دارای اهميت زيادی هستند

خواه ريزش مو وجود داشته باشد خواه وجود نداشته باشد به عبارت ديگر وجود يک
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سر پُر از مو دليل آن نمیشود که تعداد موهای فرد واقع ًا زياد باشد .برای مثال يک
سفيد پوست بور اروپايی با موهای بلوند صاف نسبت به فرد سبزه آسيايی دارای موهای

مشکی صاف ظاهرا ً دارای موهای کمتری است در حاليکه تراکم موها در هر سانتيمتر
مربع در فرد اول بيشتر از دومی میباشد .دليل اين مسئله بيشتر بودن قطر موها در شخص
آسيايی است .همچنین هر اندازه موی يک شخص مجعدتر باشد پوشانندگی بيشتری

ايجاد میکند .مث ً
ال موی سياه پوستان از تراکم کمتری نسبت به سفيدپوستان برخوردار
است ولی چون مجعدتر میباشد لذا به نظر پر پشتتر میآيد.
عامل مهم ديگر در ميزان پُر نشان داده شدن موی سر اختالف رنگ بين رنگ مو و رنگ

پوست است بهطوريکه هر چقدر رنگ پوست و رنگ مو به يکديگر نزديکتر باشند

(مث ً
ال موی مشکی با پوست سبزه يا موی بلوند با پوست بور) احساس پُری بيشتری در
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موی سر به وجود میآيد زيرا پوست سرکمتر از البهالی موها ديده میشود.

 )4ميزان چربی پوست سر نيز موجب تقسيمبندی مو به انواع معمولی ،خشک و چرب
شده است .موی معمولی براق ،درخشان ،نرم ،انعطاف پذير و دارای چربی معمولی است.
روی اين موها شوره مشاهده نشده و در پوست سر هم قرمزی و جوش وجود ندارد.
موهای چرب بيشتر اوقات آغشته به چربی هستند .اين موها فقط چند ساعت پس از
استحمام وضعيت خوبی داشته و سپس موها به هم چسبيده و به شدت چرب و درخشان
میشوند .پس از مدتی رسوبات چربی باعث مات شدن مو شده و نيز بوی خاصی از آنها
به مشام میرسد .ممکن است روی پوست سر شوره ،قرمزی و جوش ديده شود .موی
خشک مات و کدر است و هنگام لمس کردن زبر ،خشن و غيرقابل انعطاف میباشند.
اين موها به سختی شانه و برس زده شده و بسيار شکننده هستند.
 )5مطلب ديگری که در مورد مو و البته کاشت آن اهميت دارد جهت رشد مو (زاويه
خروج آن از پوست) میباشد که در مناطق گوناگون َسر متفاوت است .در قسمت خط

موی جلوی سر ،موها با زاويه حدود  30درجه رو به جلو رشد میکنند .هر چقدر موها

اطالعاتي در مورد مو
در اين خط به سمت طرفين (شقيقهها) میروند زاويه خروج موها رو به جلو از 30
درجه کمتر شده و در ضمن جهت موها به سمت خارج تمايل پيدا میکند .در نزديکی
شقيقه موها به سمت پايين تغيير جهت داده و در نواحی عقبتر زاويه آنها رو به سمت
پشت سر گردش پيدا میکند .از خط موی جلوی سر که به سمت باالی سر میرويم
جهت رشد موها همچنان رو به جلو است ولی به تدريج زاويه آنها از  30درجه بيشتر و
به زاويه قائمه نزديکتر میشود.
با ورود به منطقه فرق سر (ورتکس) نمای رشد موها بهصورت گردبادی (گريز از مرکز)
شده به صورتی که جهت آنها رو به خارج وحول يک محور بوده و در ضمن زاويه
خروج آنها از پوست نیز کم میباشد.
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منظره گردبادی در ناحيه ورتکس (فرق سر)

در قسمت پشت سر موها رو به پايين و با زاويه تقريب ًا خوابيده رشد میکنند .در هنگام
کاشت مو در هر منطقه از سر بايستی زاويه خروج مو از پوست در آن قسمت تا حد
امکان رعايت شود تا نتايج کام ً
ال طبيعی بهدست آيد.

كاشت موي طبيعي

پس از کاشت مو

قبل از کاشت مو
کاشت مو درناحیه ورتکس
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پس از کاشت مو

قبل از کاشت مو
کاشت مو درناحیه جلوی سر

در صورت رعايت زاويه خروج موها از پوست ،نتايج کاشت مو بسيار طبيعی جلوه خواهد کرد.

اطالعاتي در مورد مو

■ نکاتی جالب در مورد مو
 )1هر روز حدود يکصد تار موی سر به صورت طبيعی ريخته و تقريب ًا به همين تعداد
وارد مرحله رشد میگردند .اين موها معموالً به صورت تعداد کمی مو در خلل و فرج

شانه و برس و يا در زمان حمام گرفتن مشاهده میشوند .وقتي که تعداد اين موها زياد
شوند غير عادی تلقی شده و بايستی مورد بررسی قرار گيرد.
 )2در بهار و پاييز تعداد موهايی که به صورت طبيعی میريزند مقداری افزايش پيدا کرده
که اشکالی ندارد.
 )3رشد موی سر انسان حدود  1-1/5سانتيمتر در ماه است .سرعت رشد مو در خانمها،
در طول شب و در مقطع سنی  15 -30سالگی سريعتر از آقايان ،در طول روز و در سنين
باالتر است.
 )4فوليکولهای مو قبل از تولد انسان (در اواخر ماه سوم زندگی داخل رحمی) ايجاد
شده و لذا تعداد موهای سر پس از تولد افزايش پيدا نمیکند به عبارت ديگر پس از تولد
موی جديد به وجود نمیآيد.
 )5تعداد فوليكولهای موی سر در زمان بلوغ به صورت طبیعی  100-200عدد در هر
سانتيمتر مربع (يعنی حدود يکصد هزار تار مو در پوست سر) میباشد .با پير شدن و
افزايش سن ضمن آنکه ريزش مو به صورت نرمال وجود دارد ،به تدريج روند رشد
موها کندتر شده و وضعيتی پيش میآيد که هر کدام از موهای از دست رفته با يک
تار موی جديد جايگزين نمیشود و به اين ترتيب افراد مسن به تدريج دچار کم پشتی
موی سر میشوند .اين وضعيت طبيعی تلقی شده و بيماری نيست و لذا کاری برای آن
نمیتوان انجام داد.
 )6تعداد تقريبی موهای بدن انسان پنج ميليون عدد است.
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 )7استحکام مو بسيار زياد است به طوري که مجموعه موهای سر میتوانند وزنی تا
چندين تن را تحمل نمايند.
 )8مو دارای خاصيت ارتجاعی است و میتوان تا حد معينی بدون اينکه پاره شود آنرا
کشيد .اگر مو را خيس کنيم خاصيت ارتجاعی آن افزايش پيدا میکند .در هنگام خشکی
هوا طول تار مو کاهش يافته و در صورت ايجاد رطوبت بر طول آن افزوده میگردد .از
اين خاصيت مو در ساخت رطوبت سنج استفاده میشود .در هوای مرطوب مو به مقدار
قابل مالحظهای (تا  25درصد) متورم میگردد.

 )9مو تقريب ًا فساد ناپذير بوده و قرنها در مقابل پوسيدگی مقاومت میکند .مو در مقابل
اسيدها بسيار مقاوم بوده ولی مقاومت ناچيزی در برابر مواد قليايی مانند آمونياک دارد.

 )10مو با مالش توليد الکتريسيته ساکن کرده (خصوص ًا اگر خشک باشد) و از سوی
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ديگر قابليت ذخيرهسازی الکتريسيته را هم دارد .چون الکتريسيته برای سالمت مو مضر
است لذا بايستی با هر وسيله ممکن از توليد آن در مو جلوگيری کرد.
 )11مو به سادگی مشتعل میشود.

مراقبت از مو

فصل دوم
مراقبت از مو
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مو در تاريخ به عنوان سمبلهای گوناگونی مانند قدرت ،باروری ،جايگاه اجتماعی،
سالمتی و زيبايی مطرح بوده است .شاعران هميشه موهای زن را همچون زينتی افسانهای،
معطر ،رنگ شده و اسرارآميز وصف کردهاند که مردان را به هيجان میآورد .مو يكی از
زيباترين دارايیهای انسان و نشانهای از سالمتی وی است .موی سالم نه تنها يك موهبت
الهی بوده بلكه باعث اعتماد به نفس در زندگی اجتماعی و فردی هر شخص میباشد.
علم مراقبت از مو به جنبه های زير توجه دارد:
 )1جنبههای زيبايی مو را لحاظ میكند.
 )2سالمت مو (كه میتواند نمادی از سالمت كل بدن باشد) را در نظر میگيرد.
 )3ارتباط هرچه بهتر بين مو و بهترين دوست آن يعنی طبيعت را برقرار میسازد.
مو نقش بسيار عمدهای در زيبايی ظاهری انسان دارد .برای داشتن موهای زيبا و سالم
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مراقبت آگاهانه و اتخاذ روش های صحيح ضرورت دارند .رفتارهای آرایشی و بهداشتی
بشر در رابطه با موها نقش بسیار مهمی در حفظ سالمت مو داشته و نادرست بودن این
رفتارها یکی از شایعترین دالیل ریزش مو در خانمها و آقایان میباشد.
با افزایش سن ،رشد مو آهستهتر شده و قطر آن نیز بهصورت نرمال کاهش مییابد .این
تغییرات موجب میشود که توانایی ترمیم مو کمتر شده و موها در مقابل آسیبهای
شیمیایی (مثل رنگ کردن مو) و فیزیکی (مانند برس و شانه زدن) حساستر گردند و
نیز در صورت بروز آسیب مدت زمان بیشتری طول میکشد تا موها ترمیم پیدا کنند.
به همین دلیل کلیه رفتارهای آرایشی و بهداشتی در رابطه با مو ،در سن باال بایستی با
مالیمت بیشتری انجام شوند .میتوان گفت که مو مانند پارچه است تا وقتی که نو و
دست نخورده میباشد به نظر زیبا میآید ولی با استفاده و گذر زمان به تدریج دچار
کهنگی و اضمحالل شده و لذا مراقبت بيشتری را میطلبد.

مراقبت از مو

■ برس و شانه زدن مو
روزانه  2-3بار برس يا شانه زدن مو كافی است .از اين بيشتر كشش وارده بر مو در دراز
مدت سبب آسيب به مو میشود (مثل مو خوره ،شكسته شدن و گاهی كم پشتی موها).
قب ً
ال معتقد بودند كه برس زدن زیاد مو و ماساژ مرتب پوست سر ميزان جريان خون
رسيده به مو را زياد كرده و موجب تقويت آن میگردد ولی در حال حاضر اين مطلب رد
شده است .تبليغاتی كه وجود دارد مثل شانه و برس ليزری ،افزايش رشد موها با برس
مخصوص و يا شانه با طب سوزنی كذب محض میباشد.
برس ایدهآل باید دارای موهای نرم ،قابل ارتجاع و با نوک گرد و درشت بوده بهطوریکه
موها به نرمی در بین آنها حرکت نموده و کشیده نشوند .بهتر است از شانه يا برسی
استفاده شود كه توليد الكتريسيته ساكن نکند (شانه يا برس فلزی نوك تيز خوب نيست).
شانه بایستی از پالستیک قابل ارتجاع ساخته شده باشد .نوك دندانههای شانه بايستی
گرد و عريض و اتصال بين دندانهها درست در مركز هر دندانه بوده و همچنين فواصل
دندانهها متناسب و جنس آنها انعطاف پذير و نرم باشد تا دندانهها به راحتی بین موها
حرکت نمایند (شانههای چوبی خوب نيستند) .از برس و شانه زدن موهای خيس
خودداری كنيد زیرا موی خیس خاصیت ارتجاعی بیشتری داشته و لذا تحت کشش و
فشار دندانههای شانه یا برس احتمال آسیب رسیدن به موها افزایش مییابد.

■ شستشوی مو
بر خالف تصور عوام شستشوی مو يک عمل ساده نمیباشد زيرا مو يک ماده زنده و
حساس است که بايد از آن در حين شستشو مراقبت کافی به عمل آورده شود (شستشوی
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مو شباهتی به شستن کف آشپزخانه ندارد!) .در زمان های قديم شستن مو آداب و رسوم
خاصی داشته است .زنان پشت گردن خود را برهنه کرده و برای مدتهای طوالنی موها
را شانه میکردند و با روغنهای معطر آغشته میساختند.
برای انتخاب شامپوی مناسب مو بايستی ابتدا نوع مو مشخص گردد .سر را با صابون
شسته ،سه روز صبر كنيد و سپس پوست سر را با انگشت برای  2دقيقه ماساژ داده و نوك
انگشت را روی كاغذ زرورق بماليد .با توجه به ميزان اثر چربی باقيمانده میتوان خشك،
معمولی يا چرب بودن مو را تعيين و بر مبنای آن شامپوی مناسب را انتخاب نمود .مواد
تشکيل دهنده يک شامپوی معمولی عبارتند از :پاک کننده ،چرب کننده ،تثبيتکننده کف،
نرم کننده کف ،غلظت دهنده ،خنک کننده ،ضد اکسيداسيون ،ضدباکتری ،مادهای که
حالت صدفی به شامپو میدهد ،مواد معطر ،آب ،مواد عمل آورنده و عصاره يک يا چند
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گياه .ك ً
ال تركيب اکثر شامپوها تقريب ًا يكسان بوده و اختالف شامپوها در نوع مواد حالت
دهنده آن است .چيزی كه مهم است انتخاب نوع مناسب شامپو برای مو میباشد (موی
خشك ،چرب ،معمولی ،شورهدار ،آسيب ديده ،ضعيف و نازک ،رنگ شده و غيره) .برای
اين منظور فرد بايستی بهطور مرتب نوع شامپوی خودش را عوض كند تا به بهترين نوع
مناسب موهايش برسد و آن وقت میتواند آن مارك مخصوص را برای هميشه ادامه دهد.
توجه داشته باشيدكه صابونهای دست و بدن برای شستشوی موها مناسب نمیباشند و
برای اين منظور بايستی فقط از شامپو استفاده كنيد .شامپوها اصوالً به سه فرم شامپوی

مايع ،شامپو ژل و كرم شامپو تهيه میشوند.
شامپو نقشی در رشد و حيات مو نداشته و فقط پاك كننده است .تبليغاتی كه راجع به
وجود ويتامين ،مواد مغذی مو و پروتئين در شامپوها و اثر مثبت آنها بر رشد مو میكنند
صحت ندارد .هيچ شامپويی موها را پرپشتتر نمیكند زيرا اصوالً بعد از تولد فوليكول

موی جديد ساخته نشده و تنها كاری كه میشود كرد اين است كه با مراقبت صحيح و
دارو تا حدی اين فوليكولها را حفظ نمود .وجود سدر ،كتيرا ،حنا ،سیر ،فلفل ،بابونه،

مراقبت از مو
مورد و غيره در شامپو از نظر رشد و تقويت مو اثر خاصی ندارد .سدر ضد چربی موها
است و لذا شامپوی آن برای موهای چرب توصيه میشود .كتيرا چون موها را نرمتر
میكند (حالت دهنده است) لذا شامپو كتيرا برای موهای زبر و خشك مفيد است .حنا در
سطح مو باقی مانده و لذا خاصيت رنگکنندگی و مقداری اثر حجم دهندگی مو دارد.
شستشوی مو بازرده تخم مرغ ،آب برنج ،عسل ،مورد ،نخود و غيره ارتباطی با رشد مو
نداشته و در بسياری از موارد بهتر است اين مواد به عوض ماليدن به موها ،خورده شوند
تا مواد مغذی آنها از طريق جريان خون به موها برسد .چون ساقه مو يك ساختمان مرده
است لذا چيزی جذب آن نشده و در ضمن اكثر مواد از طريق پوست سر قابليت جذب
ندارند و لذا مواد موجود در شامپو هيچكدام وارد بدن نشده و بنابراين وجود آنها ربطی
به تقويت يا افزايش رشد موها ندارد.

تعداد شستشوی موها عمدت ًا ربطی به ريزش مو نداشته و بايستی بر حسب سن و فعاليت
فيزيكی فرد تعيين گردد (1-2بار در هفته تا هر روز) .قبل از اقدام به شستن ،موها را با

آب ولرم کام ً
ال خيس کنيد تا شامپو بهتر اثر کند .سپس مقدار کمی شامپو ريخته و حدود
يک دقيقه پوست سر و موهايتان را با آن ماساژ دهيد .در هنگام شستن موها از كشيدن
و چنگ زدن محكم آنها خودداری كنيد (ماساژ ماليم كافی است) .پس از شستشوی
کافی ،موهايتان را با آب فراوان آبکشی نماييد .اگر هر روز حمام میرويد ،يكبار شستن با
شامپو در هر بار استحمام كافی و در غير اين صورت دوبار بهتر است .پس از اتمام شامپو
زدن ،شستشو و آب كشيدن موها با آب سرد بهتر بوده و موجب شادابی و درخشانتر
شدن رنگ موها میگردد.
شامپوهای ايرانی اگر دارای ُمهر استاندارد باشند بسيار خوب بوده و برخالف عقيده
عمومی شامپوهای خارجی مزيت خاصی نسبت به آنها ندارند (موارد تقلبی در شامپوهای
خارجی بسيار بيشتر از شامپوهای ايرانی ديده شده و نيزگاهی اين شامپوها مدتهای

طوالنی در شرايط بد نگهداری و در زمان مصرف كام ً
ال خراب هستند لذا در هنگام خريد
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آنها حتم ًا به تاريخ انقضا بلند مدت شامپو توجه نماييد).
در شرايطی که دسترسی به آب نيست میتوانيد از شامپوی خشک برای تميزکردن
موها استفاده نماييد .کافی است پودر و يا اسپری را به موها پاشيده و  2-3دقيقه صبر
کنيد و سپس با يک برس نرم سرتان را برس بزنيد .اين مواد بدون نياز به آب موجب
زدودهشدن چربی اضافه وآلودگی های موجود در موها می گردند .شامپوی خشک بيشتر
مناسب موهای بلوند و چرب بوده و در ضمن استفاده از آن فقط در شرايط استثنايی که
دسترسی به آب به هيچوجه ميسر نمیباشد ،مجازاست.
برای شستشوی موهای آسيب ديده (مويی که در اثر دستکاری بيش از حد دچارتخريب
مو شده و پيوندهای گوگردی ساختمان آن تغيير کردهاند) و موهای دارای خشکی ،زبری
و عدم استحکام ،بهتر است از شامپوی دارای  PHخنثی و يا اسيدی خيلی ضعيف
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استفاده شود.

■ خشك كردن و حالت دادن به مو
برای خشك كردن موها پس از استحمام بهتر است اجازه دهيد آنها به حالت طبيعی
خشك شده و در صورت استفاده از حوله آن را فقط بر موها فشار داده و از مالش شديد

اكيدا ً خودداری نماييد .سشواركردن در صورتی كه از باد خيلی داغ استفاده نشود ،فاصله
سشوار از موها بيشتر از بيست سانتیمتر باشد و استفاده از آن از هفتهای 1-2بار تجاوز
نكند ،ممانعتی ندارد .يادتان باشدكه نبايد تا خشك شدن كامل موها سشوار كردن را
ادامه دهيد .در حین سشوار کردن موها با برس ،نبایستی دندانههای برس خیلی داغ شوند
زیرا به موها آسیب وارد میکنند .سشوار نمودن موهای خيلی خيس کار درستی نبوده و
آسيب حرارتی زيادی به موها وارد میکند لذا بايستی ابتدا موها را تا حد امکان خشک
کرده و رطوبت باقيمانده را با سشوار رفع نماييم.

مراقبت از مو
در هنگام خشك كردن موهای خيس از برس زدن خشن آنها خودداری كنيد و بهتر است

در اين مواقع اص ً
ال برس يا شانه زده نشده و از حركات انگشتان برای حالت دادن به
موها استفاده شود.

■ نرمكننده و حالت دهندههای مو
انواع ژل و كتيرا برای حالت دادن به موها استفاده میشوند .استفاده از اينها مزيت
فوقالعادهای ندارد ولی گاهی ممكن است مضر باشند .بهتر است ژل را خيلی كم
(حداكثر یک بار در هفته) استفاده نماييد .از مصرف ژلهایی که مارک مشخصی ندارند
و کشور سازندهشان معلوم نیست ،خودداری کنید نرمكنندهها از طريق كاهش الكتريسيته
ساكن در موها باعث خوشحالت شدن موها میگردند .البته اين مواد فقط نرمكننده بوده
و هيچ تأثيری در رشد موها ندارند .موهای نرم شده را بایستی با احتیاط شانه و برس
کرد زیرا ضعیف شدهاند و لذا نرم کردن موها نباید زیاد انجام شود.
كليه كارهايی كه در آرايشگاهها انجام میشود (مثل صاف كردن موها با دستگاه ،بابليس،
مش كردن ،تافت زدن ،مجعدكردن ومدلهای مختلف مو با دستگاه) بالقوه میتوانند
آسيبهای جدی و برگشتناپذير به موها وارد نمايند به خصوص اگر به طرز صحيح
انجام نشده و يا با فاصله زمانی كوتاه و به طور مكرر استفاده شوند .پروتئينه کردن مو،
اوزونتراپی ،اکسيژنتراپی ،هيدروتراپی و اعمالی از اين دست که در آرايشگاهها مرسوم
بوده و با ادعای تقويت مو انجام میشوند شيادی محض بوده و نه تنها هيچ نقشی در
بهبود عملکرد مو نداشته بلکه هر کدام میتواند آسيبهای جدی به ريشه مو وارد
نمايند.
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■ بستن موهای سر
خانمها از سنجاق یا تلهای کشی و پالستیکی برای نگه داشتن موهای خود در یک محل
استفاده میکنند .این وسایل به دلیل عملکرد مخصوص خود موجب کشیده شدن موها
شده و لذا در دراز مدت باعث شکسته شدن و ریزش مو در منطقه مورد استفاده میگردند.
سنجاق سر باید صاف ،نرم و دارای نوک گرد باشد .تل سر از نوع الستیککشی ممنوع
است .قسمتی از تل سر که در تماس مستقیم با موها است بایستی نرم و اسفنجی باشد تا
حداقل کشش به موها وارد شده و در ضمن خود تل هم تا حد امکان شل بسته شود.
بهتر است محل استقرار تل و سنجاق سر در بین موهای سر به طور مرتب عوض شود
تا یک مکان خاص همیشه دچار آسیب به موها نگردد .محکم بستن موها با تل یا کش
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سر در طوالنی مدت موجب عقب رفتن خط موی جلوی سر و لذا بلند شدن پيشانی
میشود.

■ رنگ مو
از دورانهای قديم خانمها تمايل به رنگ کردن موهای خود داشتهاند .در مقبره مصريان
باستان (متعلق به پنج هزار سال پيش) حنا يافت شده است .چينیها نيز در سه هزار سال
پيش از برگ و ريشه درختان برای تهيه رنگ مو استفاده میکردند و باالخره رومیها
در دوهزار سال قبل از نمک سرب برای رنگ کردن موهای خود بهره میبردند .برخی
افراد برای زيبايی و برخی برای پنهان کردن سفيدی موهايشان از رنگ مو استفاده
میکنند .امروزه تقريب ًا اکثر خانمها و تعداد زيادی از آقايان رنگ مو را مورد استفاده قرار

میدهند.
يافتن رنگ موی مناسب کار چندان سادهای نيست .رنگ مو را بايستی با توجه به رنگ

مراقبت از مو
طبيعی مو ،رنگ چشم و پوست انتخاب نمود .توجه داشته باشيد که يک رنگ يکسان
روی موهای مختلف و نيز در زير نور مصنوعی و يا نور آفتاب دارای نمودها و سايههای
متفاوتی است.
به طوركلی استفاده از هرگونه ماده شيميايی بر موها بالقوه آسيبرسان است و از اين نظر
آن دسته موادی كه ماندگاری بيشتری دارند (مثل رنگ موهای دائمی) آسيب جدیتر و
بيشتری وارد میكنند .رنگ كردن مو به واسطه وجود آمونياك ،آب اکسيژنه و نيز مراحل
مختلف آن میتوانند باعث بروز حساسيت در پوست سر شود منتها گاهی عاليم آن
در جلسات اوليه بروز نمیكند و يا آن قدر خفيف است (سوزش و خارش گذرا) كه
شخص اهميتی به آن نمیدهد ولی باالخره حساسيت شديد در يک فرد مستعد خودش
را نشان میداده و گاهی موجب بروز مشكالت جدی میگردد .تست کردن رنگ مو بر
روی پوست پشت گوش و يا پوست بازو قبل از استعمال آن بر موها (برای اطمينان از
عدم وجود آلرژی) مفيد است و توصيه میشود.
گفته میشود که موهای رنگ شده حجم بیشتری داشته و لذا به نظر سالمتر میآیند ولی
این مطلب درست نیست .استفاده از مواد شيميايی موجود در رنگ مو میتواند مشکالت
زير را برای مو و پوست سر ايجاد نمايد:
 )1آسيب به ساختار مو و شکننده کردن آن و لذا مصرف رنگ مو (به خصوص انواع
دائمی آن) در موهای خيلی خشک ،شکننده ،ظريف و مبتال به موخوره توصيه نمیشود.
به طورکلی رنگ موهای شيميايی باعث خشک شدن بيش از حد مو شده و لذا در

صورت مصرف آن بايستی حتم ًا نرم کننده و رطوبت رسانی به مو نيز انجام شود.

 )2بروز واکنشهای آلرژيک به شکل خارش ،تاول ،پوستهريزی ،قرمزی و در مواردی
تورم پوست .اين واکنش آلرژيک در محوطه موها رخ نداده بلکه در اطراف مو يعنی
پيشانی ،گوش ،پشت گردن و در موارد شديدتر در تمامی صورت مشاهده میگردد.
 ) 3ساقه موی رنگ شده دارای خلل و فرج بيشتری بوده و لذا آسیبپذیرتر هستند.
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 )4الکتریسیته ساکن موهای رنگ شده بیشتر میباشد.
 )5احتمال بروز مشکالت متعدد در جنين خانمهای حامله که موی خودرا به صورت
مرتب رنگ میکنند.
 )6مشکالت تنفسی ،سردرد ،سرطان زايی ،اختالالت سيستم ايمنی و تحريک چشمها از
ديگر عوارض جانبی غيرشايع رنگ موهای شيميايی هستند.

مِش  ،دکلره و هایاليت کردن موها نسبت به رنگ کردن معمولی موها آسيب بيشتری به
آنها وارد کرده و لذا ضرر بيشتری دارند .در صورت تمايل به رنگ کردن موهايتان بايستی
با يک آرايشگر ماهر در مورد نوع رنگی که بيشتر به چهره شما میآيد مشورت کرده و
بهتر است رنگ کردن مو فقط توسط افراد حرفهای و ماهر انجام شود (ولی يادتان باشد

هر كسی كه در آرايشگاه كار میكند لزوم ًا ماهر يا حرفهای نيست) .رنگ كردن موها در
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منزل كار اشتباهی است .اصل کلی در مورد رنگ کردن مو این است که همیشه در گروه
رنگ موی خود باقی مانده و حداکثر  3سایه از رنگ طبیعی موی خودمان دور شویم.
اولين رنگ موی شيميايی در سال  1907ميالدی توسط آقای اوگن شولرفرانسوی با
کشف ماده «پارا فنيلن دی آمين» ابداع گرديد .بيشتر رنگ موهای شيميايی دارای اين
ماده به عالوه مواد رنگ بَر و سفيدکننده مانند آمونياک و پ ِراکسيد هستند .رنگ موی

شيميايی بر دو نوع است:

الف) رنگ موی موقتی :رنگ موی موقتی به صورت شامپو بوده و احتياج به اكسيدان
ندارد يعنی ماده رنگی وارد بطن مو نمیشود .شستشوی موها با اين شامپو باعث رنگ
شدن سطح مو شده (رنگ موی گياهی نیزبه همین ترتیب مو را رنگ میکند) و پس از
آن با  1-2بار شستشوی معمولی رنگ حاصله از بين میرود .اين رنگ موها كمترين
اثر مضر را بر موها داشته ولی به دليل گرانی و ناپايداری اثرشان كمتر توسط خانمها
استفاده میشوند.
ب) رنگ موی دائمی :در اينجا از مواد رنگ کننده همراه با اکسيدان استفاده شده تا رنگ

مراقبت از مو
به طور کامل در ساختمان تارمو نفوذ کرده و لذا رنگ حاصله به طور دائمی جايگزين
رنگ طبيعی مو میشود .به همين دليل رنگ موی دائمی بيشترين آسيب را به موها وارد
میكند (به خصوص با استفاده طوالنی مدت) .در صورت استفاده از رنگ موهای دائمی
بهتر است فاصله زمانی بين استعمال آن هرچقدر ممكن است طوالنیتر باشد .رنگ
موهايی که برای روشن کردن و بلوندکردن مورد استفاده میشوند به دليل استفاده زياد از
اکسيدان در آنها بيشترين آسيب را به پوست و مو وارد مینمايند.

نظر به اينکه در اثر رنگ کردن ،موها مقداری ِوز و آسيب پذير میشوند لذا برای
شستشوی آنها بايستی از شامپوی مخصوص موهای رنگ شده استفاده شده و برای
خشک کردن مو از حوله خشن و سشوار استفاده نکنید .موهايتان را زمانی که خيس است
شانه نزده و از شانههای دندانه درشت استفاده نماييد .برای دوام رنگ مو و جلوگيری از
بیرنگ شدن آن از نور آفتاب پرهيز کنيد.
رنگهای طبيعی چون فقط با پوشانيدن سطح مو رنگ آن را تغيير میدهند عوارض
جانبی كمتری داشته و لذا بهتر از رنگهای مصنوعی هستند .حنا از معروفترين رنگ
موهای گياهی است .بابونه و روناس هم به عنوان رنگ موی طبيعی استفاده میشوند.

■ از بين بردن مو
در زمانهای قدیم به عنوان يکی از انواع مجازات مجرمين (به خصوص در زنان) موهای
سر را از ته میتراشیدند .سالمترين روش از بين بردن موهای ناخواسته مثل زير بغل،
نواحی تناسلی و اندامها تراشيدن آن با تيغ بوده و برخالف عقيده عمومی اين كار باعث
كلفتتر يا بيشترشدن موها نمیگردد .در مورد تراشيدن موهای دست و پا يادتان باشدکه
همواره تيغ را در جهت رويش مو بر روی پوست بکشيد .تيغ زدن موها در خالف جهت
رويش مو موجب بروز جوشهای چرکی و تغيير رنگ پوست شده که در دراز مدت
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دائمی شده و ديگر از بين نمیرود .در مورد موهای ريش و سبيل استفاده از فرآوردههای
قبل و بعد از اصالح مفيد است و توصيه میشود .استفاده از كرم موبر هم خوب است
ولی امكان بروز حساسيت پوستی به خصوص در صورت وجود دارد و لذا بهتر است
قبل از استعمال آن را در پشت گوش و یا پوست بازو تست كرد (اكثر كرمهای موبر
موجود در بازار برای پوست صورت مناسب نیستند).
تبليغاتی كه در مورد رفع دائمی موهای زائد با استفاده از كرم موبر میشود ،صحت
ندارند .پودرهای نظافت به دلیل داشتن آرسنيك (كه فوقالعاده سمی بوده و از طريق
پوست قابل جذب است) به هيچوجه نبايد به كار برده شوند.
درصورت استفاده از قیچی برای کوتاه کردن مو باید توجه داشت که قیچی تیز باشد

وگرنه ساقه مو لِه شده ،آسیب میبیند و احتمال بروز موخوره افزایش مییابد.
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انتهای مو که توسط قيچی کند کوتاه شده و آسيب ديده است.

مراقبت از مو

■ آرایش کردن مو
هر چقدر مو بلندتر شود نیاز آن به مراقبت (مثل برس و شانه زدن ،شستشو ،خشککردن،

ژل و نرمکننده و غیره) بیشتر میشود و ک ً
ال توجه انسان به موی بلند نسبت به موی کوتاه
بیشتر است .فرد دارای موهای بلند مرتب خود را در آیینه نگاه کرده و دست به موهایش
میکشد و نیز برای حفظ و مدل دادن به آنها اغلب متوسل به کارهای متنوعی میگردد.
تمامی این مسایل در دراز مدت موجب آسیب به ساقه مو شده و به همین دلیل است که
در موهای بلند احتمال دو شاخه شدن مو و یا اختالالت ساقه مو بیشتر از موهای کوتاه
است .لذا توصیه میشود که افراد دارای موهای ضعیف ،نازک و خشک مدل موی کوتاه
را انتخاب نمایند.
مدل موی دم اسبی در دراز مدت موجب آسیب به موها میشود زیرا موها در یک محل
همیشه دچار کشیدگی شده و میریزند و لذا فرصت رشد و بلندشدن به موها داده
نمیشود و به همین دلیل است که افراد دارای این مدل مو اظهار میکنند که موهایم بلند
نمیشوند .مدل موی سیخ سیخی نیز باعث آسیب به موها میگردد زیرا ساقه مو ایستاده
و راست بوده و لذا بیشتر در معرض آسیبهای محیطی قرار دارد.
مدل مو و روش آرایش خاصی وجود ندارد که بتواند موهای آسیب دیده را اصالح نماید
و تبلیغات سالنهای آرایش از این بابت نادرست است .موهای مجعد نسبت به موی
صاف بیشتر و راحتتر دچار آسیب دیدگی و شکنندگی میشود .فر دائمی مو به دليل
استفاده از مواد شيميايی برای ايجاد آن خوب نیست و توصيه نمیشود.
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■ کالهگيس
يکی از راههای پوشانيدن ظاهری طاسی سر استفاده از کالهگيس است هر چند که از
ديد افراد معمولی جامعه ،کالهگيس برای مردان شايسته نبوده و اغلب اين افراد مورد
تمسخر ديگران قرار میگيرند و همين مطلب موجب ايجاد يک ترس و اضطراب دائمی
و سرافکندگی فرد میگردد .در مقابل خانمها بسيار راحتتر از کالهگيس استفاده کرده و
فرهنگ جامعه هم کالهگيس را برای خانمها میپسندد و عيبی برای آن نمیبيند.
کالهگيس ممکن است به صورت کامل بوده و روی سر قرار گيرد و يا اينکه تارهای مو به
صورت تکبهتک و يا دستهای به طرق گوناگون مانند چسب ،کليپس ،مواد اتصال دهنده،
بافتن و غيره به موهای قبلی فرد و يا پوست سر متصل گردند .موهای مورد استفاده در
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کالهگيس میتوانند مصنوعی و يا طبيعی باشند .مسلم است که موهای طبيعی بسيار بهتر
و البته گرانتر میباشند.
عيب کالهگيس کامل اين است که هر لحظه امکان افتادن آن رفته و لذا فرد از ترس اين
مسئله و مسخره شدن توسط ديگران همواره مضطرب و نگران میباشد .نمايش فيلمهای
کمدی با همين مضمون بر اين مطلب دامن میزند .در ضمن فرد دارای اين مدل کاله
گيس نمیتواند در مکانهايی مثل استخر ،مناطق بادخيز و غيره حضور داشته باشند.
در مواقعی که موهای کالهگيس توسط کليپس به موهای قبلی فرد متصل شدهاند ،کشش
مداوم وارده به موهای موجود شخص باعث میشود که در درازمدت منطقه فوق دچار
طاسی شود .استفاده از چسب هم مقداری کثيفکاری داشته و از سوی ديگر باعث
خراب شدن زود هنگام کالهگيس میگردد.

مراقبت از مو

طاسی ناشی از اتصال کليپس کاله گيس
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در روش ديگر  1-2تار مو به قسمت انتهايی موی موجود فرد گره زده شده و به اين
ترتيب تعداد موهای موجود در روی َسر  2-3برابر میگردد .مسلم است که با رشد موی
فرد ،گره فوق هم به سمت باال حرکت میکند و لذا بايستی مجددا ً اين گره به سمت
پايين کشانيده شود و اين کار را بايد هر چند هفته يکبار تکرار کرد .گره زدنها و پايين
کشيدنهای مرتب در طوالنی مدت موجب سست شدن موهای موجود فرد شده و به
کم پشتی موها دامن میزند.
به نظر مؤلف استفاده از کالهگيس فقط در مواردی جايز است که طاسی فرد بسيار شديد
و وسيع و بانک موهای پشت سر وی هم ضعيف و اندک باشد یعنی امکان انجام کاشت
موی طبیعی وجود نداشته باشد .در اين موارد اگر شخص با طاسی سرش به هر دلیل
مشکل داشته و تمایل به مودار شدن داشته باشد کالهگيس انتخاب خوبی بوده و استفاده
از آن توصيه میگردد.

كاشت موي طبيعي

ارتباط کالهگيس با کاشت موی طبيعی

گاهی فرد برای پوشانيدن ظاهری يک طاسی نه چندان شديد و وسيع در سرش متوسل

به کالهگيس شده و مدتی از آن استفاده میکند به اين معنی که شخص با کالهگيس
خود را به جامعه معرفی کرده و به اين ترتيب در انظار ظاهر میشود .پس از مدتی
وی از کالهگيس و مشکالت آن خسته شده و تصميم به انجام کاشت مو میگيرد .اين
فرد با کسی که از کالهگيس استفاده نکرده و با طاسی سرش در انظار ظاهر شده است،
تفاوتهای بسياری داشته و يکسری مشکالت بر سر راه کاشت موی وی وجود دارد.
اکثر اين مشکالت به جنبههای روانشناسی و احساسی فرد بر میگردد .با توجه به اينکه
برای انجام کاشت مو اکثرا ً الزم است که موها تراشيده شوند و از طرفی معموالً کالهگيس
به موهای قبلی فرد متصل شده است ،لذا مشخص است که پس از کاشت مو ديگر
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نمیتوان از کالهگيس استفاده شده و اين مطلب موجب بروز مشکالتی برای فرد از نظر
برخورد اجتماعی وی گردد.
از سوی ديگر تراکم موهای کالهگيس بسيار بيشتر از تراکمی است که با يک يا دو جلسه
کاشت موی طبيعی ايجاد ميگردد ،هر چند که تراکم باالی کالهگیس به قيمت ظاهر
غيرعادی و مصنوعی آن به دست میآيد .تراکم کمتر کاشت مو گاهی موجب پشيمانی
فرد از انجام کاشت مو شده و سخنان نيش دار اطرافيان هم به آن دامن میزند.

به نظر مؤلف در موارد فوق بهتر است فرد موهايش را کام ً
ال کوتاه کرده و کالهگيس

را کنار بگذارد و چند ماه با اين وضعيت در اجتماع ظاهر شود تا هم از نظر احساس
شخصی و هم از لحاظ برخورد اجتماعی آمادگی پذيرش نتايج کاشت مو را داشته باشد
و به اين ترتيب از مشاهده موهای طبيعی کاشته شده با تراکم متوسط بر روی سرش
بسيار راضی شده و مشکلی پيش نخواهد آمد.

تفكرات غلط در مورد مو و بيماريهاي آن

فصل سوم
تفکرات غلط در مورد مو و بيماریهای آن
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■ ماليدن سير به پوست سر موجب کاهش ريزش مو و درآمدن مـوهای

ريختهشده میگردد.

سير يکی از درمانهای سنتی برای بيماری پوستی به نام طاسی منطقهای میباشد ولی در

حال حاضر با ورود داروهای مدرن و جديد مصرف نمیشود .سير تأثيری در افزايش
رشد موهای معمولی (يعنی بدون وجود بيماری فوق) نداشته و تبليغاتی که در مورد اثر
سير و شامپوی سير در کاهش ريزش مو وجود دارد کذب محض است.

■ رنگ کردن مو با حنا موجب تقويت مو میشود.

حنا يک رنگ موی طبيعی بوده و عوارض رنگ موهای شيميايی را ندارد .چون حنا

موجب تشکيل يک غالف نازک از رنگ به دور ساقه مو میگردد لذا ظاهرا ً مو را
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ضخيمتر کرده و يک حس تقويت مو در شخص به وجود میآورد ولی در حقيقت حنا
نقشی در رشد مو و تقويت آن نداشته و صرف ًا يک رنگ مو میباشد.

■ استفاده از کتيرا موجب تقويت مو میشود.

کتيرا نرم کننده خوبی برای مو بوده و اثرات مضر نرم کنندههای شيميايی را ندارد ولی
نقشی در تقويت و رشد مو ندارد.

■ شامپوهای حاوی پروتئين ،ويتامين ،کتيرا ،مورد ،حنا ،سير ،فلفل و غيره برای

رشد و تقويت مو سر مفيد هستند.

شامپو و مواد موجود در آن برای مدت کوتاهی روی پوست سر باقی مانده و لذا
جذب پوستی ملکولهای موجود در آن بسيار ناچيز میباشد .از طرف ديگر پروتئين و
ويتامينها ملکولهای بزرگی بوده و از طريق پوست جذب نمیشوند .به داليل فوق

تفكرات غلط در مورد مو و بيماريهاي آن
شامپو هيچ اثری در رشد مو نداشته و فقط جنبه پاک کننده دارد .البته توصيه میشود که
با توجه به نوع مو (خشک ،چرب ،معمولی ،شورهدار ،آسیب دیده ،رنگشده ،ضعیف و
غيره) شامپوی مناسب استفاده شود تا آسيبی به موها وارد نيايد ولی در هرحال شامپو
باعث تقويت رشد مو نمیگردد و صرف ًا مو را تميز میکند.

■ رنگ کردن موها باعث استحکام و تقويت مو میگردد.

در جريان رنگ کردن مو با فرآوردههای شيميايی آسيبهايی به ساقه مو وارد شده که در

دراز مدت موجب ريزش مو میگردد .رنگ موی طبيعی مثل حنا اين اثر مضر را ندارد.
در هر حال هيچکدام از انواع رنگ مو (طبيعی يا شيميايی) اثری در تقويت رشد مو
نداشته و موجب استحکام آن هم نمیگردند.

■ ويتامينه و پروتئينه کردن مو در آرايشگاه اثرات مفيدی بر مو دارد.

ويتامين و پروتئين از راه جريان خون به ريشه مو میرسد و از طريق ساقه مو و پوست

جذب نمیشود لذا ويتامينه و پروتئينه کردن مو کار بی معنی و غير سودمندی بوده و فقط

موجب اتالف وقت و هزينه فرد میگردد و غالب ًا برای موها مضر هم میباشد.

■ تراشيدن موها باعث رشد بيشتر ،افزايش تعداد و ضخيمتر شدن موها

میگردد.

با تراشيدن يا کوتاه کردن مو ،ساقه مو که يک جسم مرده و بیجان است تحت تأثير قرار

گرفته و اين کارها اثری بر روی ريشه مو (که بخش کنترل کننده رشد و ساير مشخصات
مو است) ندارد.
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■ برای داشتن موهای سالم بايد مقدار زيادی پروتئين مصرف کرد.

مو عمدت ًا از پروتئين (97درصد مو از پروتئين است) و آب تشکيل شده و لذا مصرف
مقدار کافی پروتئين برای رشد و سالم بودن مو بسيار حياتی است ولی نکته مهم اين
است که مصرف اضافی پروتئين موجب رشد بيشتر مو نمیگردد و لذا اضافه خوردن
مواد پروتئينی کار بیفايدهای است.

■ شستشوی مو با صابونهای دست ساز خانگی مفيد است.

در قديم مواد پاک کننده کم بوده و مردم فقط از صابونهای دستساز و سنتی (معروف

به صابون مراغه) استفاده میکردند .چون اين صابونها دستساز هستند لذا ميزان اسيديته
و مواد موجود در اين صابونها از استاندارد و کنترل کيفی برخوردار نيست و بنابراين
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در حال حاضرکه مواد شوينده جديد ،با کيفيت و دارای استاندارد در دسترس میباشند

صالح نيست که از صابون مراغه (که اکثرا ً در شرايط غيربهداشتی ساخته میشوند)
استفاده شود .در هر حال بايستی گفت که هيچ شويندهای اعم از صابون مراغه ،صابون و
شامپوهای جديد (که باکيفيت و استاندارد هستند) تأثيری در رشد و تقويت مو ندارند.

■ طاس شدن سر آقايان ناشی از نرسيدن خون به پوست سر است.

اين موضوع صحت ندارد .البته پوست بدون مو به تدريج مقداری از رگهای خونیاش

را از دست داده و لذا نازک و براق میشود ولی اين تغييرات ،ثانويه به از دست
دادن موها بوده نه اينکه عامل بروز آن باشند .به اين ترتيب که فوليکولهای مو چون
دارای متابوليسم بسيار بااليی هستند لذا خونرسانی خوبی داشته و هر جا که تعداد

فوليکولهای مو زياد باشد تعداد رگهای خونی هم زياد خواهد بود و متعاقب ًا با از دست
رفتن موها (مث ً
ال در طاسی با طرح مردانه) تعداد رگهای خونی هم کاهش میيابد .شاهد

تفكرات غلط در مورد مو و بيماريهاي آن
اين مدعا اين است که مشاهده شده در صورت پيوند مو در بافت اسکار (جوشگاه محل
خوب شدن زخم که رگهای خونی آن خيلی کم هستند) و هم زمان با رشد موهای پيوند
زده شده تعداد رگهای خونی نيز افزايش پيدا میکنند.

■ ريزش مو در آقايان به دليل بسته شدن منافذ پوست توسط چربی است.

در عکسهايی که از مناطق طاس گرفتهاند منافذ پوست به صورت مملو از چربی و

بدون مو مشاهده شده و لذا اين طور تصور میشود که انسداد منفذ با چربی موجب
ريزش مو شده است .اگر اين موضوع صحت داشت بايستی طاسی با طرح مردانه در
خانمها نيز با همان شدت آقايان ديده میشد در حاليکه اينطور نيست .از طرف ديگر
در صورت صحيح بودن اين ادعا پس چرا طاسی با طرح مردانه در مناطق حاشيهای سر
(که به همان ميزان جلوی سر دارای چربی هستند) مشاهده نمیشود؟
حقيقت اين است که چربی سر از همان منفذی از پوست خارج میشود که مو از آن
بيرون میآيد و در صورت وجود مو اين چربی موجب چرب شدن ساقه مو میشود
ولی اگر مو بريزد چون چربی همچنان ترشح میشود لذا مقداری از آن در دهانه منفذ
گيرکرده و تصوير منفذ مملو از چربی را به وجود میآورد.

■ ريزش مو در آقايان به دليل عدم رسيدن هوا به موها است.

اغلب افراد اعتقاد دارند که پوشيدن مداوم کاله باعث ريزش مو شده چون هوا به موها

نمیرسد .حقيقت اين است که موها اکسيژن و مواد مغذی را از طريق جريان خون
دريافت میکنند نه از راه هوای اطراف خود و لذا صرف پوشيدن کاله موجب ريزش
موها نمیشود مگر اينکه کاله دارای فشار شديد و مداوم بر پوست بوده و به اصطالح
موها در اثر وجود کاله (يا هر چيز ديگری مثل کالهگيس) به طور دائم کشيده شوند .به
اين حالت ريزش موی ناشی از کشش مو گفته شده و با طاسی با طرح مردانه فرق
میکند.
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■ با دارو و وسايل خاص میتوان موهای از دست رفته را باز گردانيد.

داروها و وسايل زيادی با اين ادعا و به صورت وسيعی در دنيا فروخته میشوند ولی

عمدت ًا پايه و اساس علمی نداشته و بیاثر هستند .انواع لوسيونها با فرمولهای ناشناخته

و بعض ًا اسرارآميز و انواع شانهها و برسهای مغناطيسی و الکتريکی (و در سالهای
اخير ليزری) در اين زمينه در بازار وجود داشته که سود هنگفتی را نصيب فروشندگان
آن مینمايد ولی فقط دو داروی شناخته شده و دارای تأييديه  FDAآمريکا در اين
زمينه موجود بوده که عبارتند از محلول موضعی ماينوکسيديل ( )Minoxidilو قرص
خوراکی فيناسترايد ( )Finasterideو در مورد اين دو دارو هم بايد گفت که هميشه
اثر مفيد بر طاسی با طرح مردانه ندارند.
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■ شانه و برس زدن زياد پوست سر برای رشد موها مفيد است.

هرگونه دستکاری کردن بيش از حد مو از جمله شانه و برس زدن زياد بالقوه آسيبرسان
بوده و در دراز مدت موجب ريزش مو میشود.

■ اگر موی سفيد را بکنيم به جای آن چندين موی سفيد در میآيد.

کندن مو عادت بسيار بدی است که ممکن است منتهی به عفونت يا اسکار در محل گردد
ولی اثری بر روی تعداد موهای سفيد نداشته و زياد شدن موهای سفيد بستگی به ژنتيک

و عوامل بيشمار ديگر دارد.

■ قدرت مردانگی در افراد طاس کمتر است و يا مردان پرمو دارای نيروی جنسی

باالتری هستند.

قدمت اين باور غلط به هزاران سال قبل میرسد .در افسانهها آمده است که قدرت و

تفكرات غلط در مورد مو و بيماريهاي آن
مردانگی سامسون با کوتاه کردن موهايش توسط دليله از بين رفته است .در حال حاضر
اين نظريه مردود اعالم شده و هيچ ارتباطی بين نيروی جنسی و بودن يا نبودن موها
وجود ندارد .به عبارت ديگر ممکن است نيروی جنسی مردی بسيار باال بوده و موهايش
هم کم باشد و يا بالعکس.

■ اگر پدر و يا مادر فردی دچار طاسی باشد ،وی نيز حتم ًا طاس خواهد شد.

توارث طاسی با طرح مردانه از طريق چندين ژن کنترل شده و صرف وجود طاسی در

والدين دليل وقوع حتمی آن در فرزندان پسر نمیشود هر چند که احتمال وقوع آن بسيار
باالتر میرود .آلوپسی آندروژنتيک (طاسی با طرح مردانه) فقط پس از بلوغ رخ داده و
سن معمول بروز آن حدود  25سالگی است .به طور کلی  95درصد ريزش مو در آقايان
از نوع طاسی با طرح مردانه بوده و درحدود  50درصد آقايان تا سن پنجاه سالگی اين
عارضه را به درجاتي تجربه خواهند کرد.

■ خانمهای مبتال به آلوپسی آندروژنتيک مانند آقايان دچار طاسی کامل و وسيع

سر میشوند.

شايعترين فرم ريزش مو در خانمها (همانند آقايان) طاسی با طرح مردانه است.

آلوپسیآندروژنتيک در خانمها معموالً در زمانهايی رخ میدهد که تغييرات هورمونی
اتفاق میافتد شامل:
 )1زمان بلوغ
 )2پس از حاملگی
 )3پس از قطع مصرف طوالنی مدت قرص جلوگيری از حاملگی
)4در زمان يائسگی و پس از آن
تخمين زده شده است که  40-50درصد خانمها تا زمان رسيدن به سن يائسگی
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كاشت موي طبيعي
دچار درجاتی از آلوپسی آندروژنتيک شدهاند .آلوپسیآندروژنتيک در خانمها معموالً
قسمتهای باال و طرفين سر را درگير کرده ،به حالت گسترده و پخش بوده ،بيشتر به
صورت نازک شدن موها (نه از دست رفتن کامل مو) جلوه کرده و شدت آن بهطور کلی
کمتر از آقايان میباشد .شدت اين عارضه با شروع يائسگی در خانمها بيشتر شده و از
نظر نمای بالينی به طاسی با طرح مردانه در آقايان شبيهتر میگردد.

■ با استفاده از سلولهاي بنيادي و كلونينگ ( )Hair Cloningميتوان طاسي
سر را درمان نمود.

اين مطلب در حال حاضر كاربرد عملي پيدا نكرده و در حد حرف و شعار است لذا اگر
تبليغاتي در اين زمينه مشاهده كرديد كذب محض ميباشد.
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قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

بيماريهاي مو

فصل چهارم
بيماریهای مو
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كاشت موي طبيعي
موی سر از ارزش روانی و اجتماعی زيادی برخوردار است و لذا بيماریهای آن دارای
اهميت بااليی برای انسان میباشند.

■ سفيد شدن مو
رنگ مو نتيجه انتقال رنگدانه مالنين از مالنوسيتها (سلولهای رنگدانهساز پوست)
به سلولهای زايای مو واقع در ريشه (پياز) مو است .رنگ مو میتواند از رنگ سياه تا
بلوند تغيير نمايد .سفيد شدن موها در اکثر افراد موجب ايجاد حس يأس و نااميدی شده
و نشانه پيری زودرس ،استرس و يا فکرکردن زياد تلقی میگردد.
سفيد شدن موها بر دو نوع است:
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الف) سفيد شدن طبيعی مو در سنين پيری كه عادی و نرمال است.
ب) سفيدشدن زودرس مو
سفيدی زودرس مو در بسياری از موارد يك خصيصه ژنتيكی بوده و در اين مواقع بدون

علت خاص ،دائمی ،غيرقابل برگشت و معموالً غيرقابل درمان میباشد .در اينگونه
موارد از نظر تعريفی شخص سفيدپوست زودتر از  20سالگی و فرد سياه پوست قبل از
 30سالگی دچار سفيدی موها میگردد.
گاهی مواقع سفيدی زودرس مو دارای علت خاصی میباشد مانند کمبود ويتامينها،
بيماریهای تيروئيد ،امراض سيستم ايمنی ،مصرف دخانيات ،کمخونی ،مصرف برخی
داروها (مثل كلروكين) و رژيمهای سخت و طوالنی مدت .برخی افراد فکر میکنند که
يک فشار عصبی شديد و يا استرس ناگهانی میتواند موجب سفيدی موها گردد ولی از
نظر علمی اين مطلب به اثبات نرسيده است .مصرف برخی شامپوها و مواد شيميايی هم
میتواند بر روند سفيدشدن موها تأثير بگذارد.
تنها راه رفع ظاهری سفيدی مو استفاده از رنگ مو است .يك مطلب خوشحال كننده

بيماريهاي مو
برای اين افراد آن است كه موهای سفید دچار ریزش نمیشوند و تا سنين باال حفظ
خواهند شد.

■ موخوره
موخوره عبارت است از دو يا چند شاخه شدن انتهای مو و گاهی اوقات همه طول مو.
علل موخوره عبارتند از:
صدمات فيزيكی وارده به ساقه مو مثل شانه و برس زدن زياد ،سشوار بيش از حد ،مش
و فركردن مکرر و آسيبهای شيميايی به مو مانند رنگ كردن ،شستشوی زياد سر با

صابونهای قليايی و يا شامپوی نامناسب .به همين دليل موخوره عمدت ًا در موهای بلند
و خشك (كه حساستر و شکنندهتر هستند) مشاهده میگردد .گاهی رنگ اين موها هم
تغيير میکند .برای رفع موخوره رعايت موارد فوق توصيه میشوند:
انتهای موها به طور مرتب كوتاه شود ،استفاده از روغن زيتون يا روغن بادام شيرين
بالفاصله پس از حمام روی انتهای موها و استفاده از شامپوی ماليم و مخصوص موهای
آسيب ديده.

■ درماتیت سبوره
درماتیت سبوره یک اصطالح کلی بوده و شامل گروهی از بیماریهای مزمن و عودکننده
است که از حاالت خفیف و شایع شامل شوره سر و چرب بودن پوست سر (سبوره)
شروع شده تا انواع متوسط و شدید درماتیت سبوره که در آن پوست سر (و گاهی
صورت ،سینه و حتی مناطق دیگر) قرمز و خارشدار بوده و درجات گوناگونی از شوره
و التهاب در آن وجود دارد .اگر شوره سر را در نظر نگیریم شیوع درماتیت سبوره در
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جمعیت حدود  2-5درصد است .مشخص است که با لحاظ کردن شوره سر این رقم
بسیار باالتر میرود.
عامل همه انواع این بیماریها مخمری بنام  Pityrosporumاست که به صورت
نرمال هم در پوست افراد مشاهده میگردد (یعنی به صورت طبیعی ساکن پوست انسان
میباشد) .در جریان درماتیت سبوره ،این قارچ از حالت کروی (که فرم نرمال آن است)
به حالت بیضوی (که فرم بیماریزای آن است) تغییر شکل داده و این تغییر شکل موجب
تشکیل اسیدهای چرب آزاد توسط مخمر میگردد .اسیدهای چرب فوق به عنوان ماده
آزاررسان پوست عمل کرده و موجب تکثیر بیش از حد سلولهای اپیدرم میشوند .این
سلولهای زیادی به صورت شوره و پوسته دفع شده و عالیم بالینی بیماری را به وجود
میآورند.
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این امراض ُمسری نبوده و از طریق شانه و برس منتقل نمیگردند .استرس و هیجانات
اغلب باعث بدتر شدن این بیماریها میگردد .این بیماریها معموالً به صورت دورههای
تشدید بیماری و بهبودی نسبی آن تظاهر کرده که هرکدام ممکن است هفتهها تا ماهها
طول بکشد .شیوع این بیماریها در مردان بیشتر میباشد .در بیماران مبتال به ایدز،
افسردگی و پارکینسون شیوع درماتیت سبوره باالتر است.

الف) شوره سر

شوره سر در حقیقت تشکیل بیش از حد سلولهای الیه سطحی پوست (اپیدرم) است.
این سلولها به صورت نرمال از سطح پوست جدا شده و میافتند ولی چون تعداد آنها
کم است شخص متوجه آنها نمیشود .در صورت تولید بیش از حد آنها ،پوستهها روی
موها و لباس فرد مشاهده شده و چیزی میشود که عوام به آن شوره میگویند.هر چقدر
مقدار شوره بیشتر باشد از نظر اجتماعی مشکل سازتر میشود زیرا اکثر مردم از مشاهده
پوستههای سفید بر روی یقه لباس و شانه کت بدشان میآید.

بيماريهاي مو
تا زمانی که پوستهها خشک هستند وجود آنها قابل تحمل است ولی با چرب شدن
پوست سر و به هم چسبیدن شورهها مشکل بیمار از نظر وضعیت ظاهری و عالئم
بیماری بیشتر میشود .شورههای چرب برخالف نوع خشک به هم میچسبند و لذا به
زحمت از پوست سر و لباس جدا شده و این مشکل بیمار را آزار میدهد .در هر حال
چرب بودن شوره در ابتدا زیاد اذیت نمیکند ولی با افزایش ترشح چربی از غدد چربی
پوست ،تودههای بزرگ و کوچک شوره چرب و بدبو در نقاط گوناگون پوست سر
تشکیل میگردد که همراه با درجاتی از التهاب و خارش میباشد.
نظر به اینکه عامل به وجود آورنده درماتیت سبوره یعنی مخمر Pityrosporum
همیشه در پوست انسان وجود دارد و با اقدامات درمانی فقط از حالت بیضوی (فرم
بیماریزا) به حالت کروی (فرم غیربیماریزا ) تبدیل میگردد ،لذا درمان قطعی برای این

بیماریها وجود نداشته و صرف ًا میتوان عالئم بیماری را کنترل نمود .به عبارت دیگر
در شروع درمان با یکسری اقدامات درمانی سعی میکنیم تا مخمر را از حالت بیماریزا
به غیربیماریزا در آورده و سپس برای ممانعت از تبدیل دوباره آن به فرم بیماریزا،
از یکسری اقدامات پیشگیری کننده استفاده میکنيم در غیر این صورت پس از مدت
کوتاهی عالیم بیماری مجددا ً عود مینمایند.

برای شوره خفیف و معمولی استفاده از شامپوی ضد شوره  1-2بار در هفته کافی است.
برخی از انواع شامپوهای ضد شوره عبارتند از :شامپو زینک پیریتیون ،شامپو تار ،شامپو
سلنیوم سولفاید و شامپو کتوکونازول .همه این شامپوها را میتوانید بدون نسخه پزشک
از داروخانه تهیه فرمایید .البته بد نیست که حتی برای شوره خفیف هم حداقل یکبار به
متخصص پوست مراجعه نمایید.
برای موارد شدیدتر شوره و نیز در صورتیکه شوره همراه با خارش ،کراست (کبره)،
قرمزی و التهاب پوست باشد (یعنی موارد شدید درماتیت سبوره) الزم است که فرد برای
مدتهای طوالنی تحت نظر متخصص پوست قرار گیرد.
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در برخی افراد استفاده از محلول موضعی ماینوکسیدیل موجب شروع و یا بدتر شدن
شوره شده که میتواند خفیف تا شدید باشد .برخي اوقات این وضعیت شدید بوده و
التهاب ،قرمزی ،خارش و خشکی پوست نیز به آن اضافه میگردد .این عالئم در زمستان
(که رطوبت هوا کاهش مییابد) تشدید میگردند .برای درمان این عوارض ماینوکسیدیل
استفاده از شامپوی ضدشوره و کاهش یا قطع مصرف ماینوکسیدیل کافی میباشد.

ب) چرب بودن پوست سر (سبوره)

چربی که از غدد چربی پوست ترشح میشود را سبوم میگویند .ترشح سبوم در زمان
بلوغ افزایش مییابد و با افزایش سن به تدریج کمتر میشود .احساس چرب بودن
(روغنی بودن) پوست سر و موها چیزی است که اکثر مردم دوست ندارند .اگرچه
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اکثریت افرادی که دارای طاسی آندروژنتیک هستند هم زمان سبوره (چرب بودن بیش
از حد پوست سر) نیز دارند و غالب ًا فکر میکنند که علت طاسی آنها همین چرب بودن
سرشان است ،هیچگونه رابطه علت و معلولی در این زمینه وجود نداشته و صرف ًا این دو
حالت همزمان با هم مشاهده میگردند .به عبارت دیگر درمان چربی سر باعث جلوگیری
ازریزش موها نمیشود و بالعکس.

ج) درماتیت سبوره شديد

درماتیت سبوره یک بیماری مزمن و شایع است که در همه سنین از نوزادی تا پیری

مشاهده میگردد .عالیم برجسته این بیماری عبارتند از :چرب بودن بیش از حد پوست
سر و موها ،پوستههای زرد و چرب ،قرمزی و التهاب پوست سر همراه با کراست (کبره)
و خارش شدید .خارانيدن پوست سر (که در درماتيت سبوره و شوره سر مشاهده
میشود) موجب برداشته شدن اليه محافظ روی تار مو شده و لذا نه تنها موها حالت
و درخشندگی خود را از دست میدهند بلکه به اين ترتيب مو ضعيف شده و بنابراين

بيماريهاي مو
مستعد آسيب به داليل ديگر مثل شانه زدن ،رنگ کردن مو و غيره میشود.
در موارد شدید این بیماری درگیری پوست صورت (ابرو ،مژه،گونه و چین بینی) ،پوست
زیر بغل و کشاله ران هم مشاهده میگردد .در اثر خارش شدید گاهی عفونت ميکروبی
ثانویه به عالیم بیماری اضافه میگردد .موارد گسترده و شدید درماتیت سبوره با بیماری
پسوریازیس اشتباه شده و گاهی هم بیمار دارای عالیم هر دو بیماری با هم است (به این
حالت اصطالح ًا سبوپسوریازیس میگویند).
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درماتیت سبوره در َسر و صورت

درماتیت سبوره گاهی در اطفال هم مشاهده میشود که اغلب خفیف است ولی در
پارهای از موارد شدید بوده و نیازمند درمان میگردد..
تشخیص و درمان درماتیت سبوره با متخصص پوست است .برای درمان درماتیت
سبوره عالوه بر مواردی که در بخش شوره گفته شد ،بایستی از کورتون موضعی ،اسید
سالیسیلیک موضعی و داروهای ضدقارچ به صورت خوراکی یا موضعی استفاده کرد.
در موارد شدید و مزمن گاهی آنتیبیوتیک خوراکی و حتی کورتون خوراکی تجویز
میگردد .اگرچه درمان قطعی برای درماتیت سبوره وجود ندارد ولی با اقدامات گفته شده
میتوان به سادگی آن را تحت کنترل درآورد و موجب راحتی بیمار را فراهم کرد.

كاشت موي طبيعي

ارتباط درماتیت سبوره با کاشت موی طبیعی

طیف بیماریهای تحت عنوان درماتیت سبوره هیچکدام فیالنفسه موجب ریزش مو و
بروز طاسی نمیگردند .در صورت وجود خارش شدید ممکن است تحریک مکانیکی
پوست سر و آسیب رسیدن به ساقه موها موجب شکسته شدن آنها و تشدید ظاهری
طاسی آندروژنتیک شود .در ضمن اگر سر فرد خارش داشته باشد ممکن است قسمت
پیوندزده شده را نیز بخاراند و این امر احتمال بیرون درآمدن موهای تازه کاشته شده را
افزایش میدهد.
نظر به اینکه سد دفاعی پوست درجریان درماتیت سبوره ضعیف میشود (به دلیل التهاب
پوست) لذا احتمال عفونت پوست پس ازکاشت موی طبیعی افزایش مییابد.

به این دالیل درماتیت سبوره را بایستی قبل از اقدام به کاشت موی طبیعی کام ً
ال تحت
60

درمان قرار دهیم و فقط پس از بهبودی کامل فرد (حتی اگر موقتی باشد) کاشت مو را
انجام دهیم.

■ ريزش مو
ريزش مو عالمتی شايع و ناراحت كننده است .بيشتر افرادی كه به متخصص پوست
مراجعه میكنند از ريزش مو (به عنوان شكايت اول يا دوم) شاكی هستند ولی در حقيقت
اكثر اينها دارای ريزش غيرطبيعی مو نمیباشند .مفهوم و علت ريزش غيرطبيعی مو با
معاينه دقيق توسط متخصص پوست و مو معلوم میگردد .طاسی وکم شدن مو را میتوان
به دو نوع تقسيم کرد:
الف) حالتی که در آن فوليکولهای مو (پيازمو) به طور دائمی تخريب شده و از بين
رفتهاند.

بيماريهاي مو
به اين وضعيت «ريزش مو به دليل بروز جوشگاه (اسکار)» میگويند و در آن طاسی
غيرقابل برگشت است .اين دسته ازطاسیها (به شرط اينکه فرآيند مولد طاسی خاموش
شده و يا بيماری تحت کنترل درآمده باشد) به کاشت موی طبيعی پاسخ درمانی خوبی
میدهند .علل به وجود آورنده اين نوع ريزش مو بسيار متنوع بوده و برخی از آنها
عبارتند از:
عفونتهای قارچی و ميکروبی پوست ،محل بهبودی برخی از امراض پوستی مانند
جوش غرور جوانی ،لوپوس و ليکن پالن ،آسيبهايي که به پوست وارد میشود از قبيل
سوختگیها و جراحات گوناگون پوست و جوشگاه (اسکار) در محل بخيههای بعد از
اعمال جراحی پوست مث ً
ال پس از عمل جراحی کشيدن پوست صورت.
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ريزش مو در اثر سوختگی و جراحت پوست

ب) کم شدن مو که در آن آسيب دائمی به ريشه مو وارد نشده است.
به اين وضعيت «ريزش مو بدون بروزجوشگاه (اسکار)» اطالق میگردد .مواردی از اين
نوع ريزش مو برگشت پذير و قابل ترميم کامل بوده و در مواردی هم طاسی حاصله
غيرقابل برگشت است .علت مورد اخير اين است که آسيبهای جزيی و مکرر به پياز مو
موجب از دست رفتن توانايی ترميم و بازسازی مو شده و به تدريج ريشه مو به صورت
غيرقابل برگشت از دست میرود .برخی از علل شايع اين نوع طاسی عبارتند از:

كاشت موي طبيعي
دستکاریها و کشش بيش از حد وارده بر مو بر اثر شانه ،برس ،کش و تِل سر ،رنگمو،
مش ،سشوار و غيره ،فقر مواد غذايی ،اختالالت هورمونی ،مشکالت عصبی که در
آن فرد به صورت عمدی ولی غيرارادی موهايش را میکند و به آن تريکوتيلومانيا
میگويند ،بيماریهای تبدار ،اعمال جراحی وسيع ،داروها ،مسموميتها ،اشعه درمانی،
شيمیدرمانی ،ريزش موی مردانه ،طاسی به دليل مسائل مادرزادی و ريزش موی پس
از زايمان.
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تريکوتيلومانيا

بهطورکلی شايعترين علت ريزش مو در آقايان و خانمها ريزش موی مردانه (آندروژنتيک)
است البته طرح و مدل اين نوع طاسی در خانمها و آقايان متفاوت میباشد .اين نوع
ريزش مو پاسخ درمانی بسيار خوبی به پيوند موی طبيعی میدهد.
بهطور معمول روزانه حدود  100تار مو ريخته و اگر هر روز شستشوی موها انجام شود

ريزش  120-150تارمو نيز طبيعی تلقی میگردد .برای اينكه بدانيد آيا واقع ًا ريزش موی
غيرطبيعی وجود دارد بايستی حداقل يك هفته سر را ن َشوييد و در اين مدت همه موهای
ريخته شده را جمعآوری و بر تعداد روزها تقسيم نماييد .اگر از اين عدد بيشتر باشد
بايستی به فكر راه چاره باشيم .راه ديگر برای دانستن اين مطلب آن است كه يك دسته
حدود يکصدتايی از موها را با دست به آهستگی بكشيم .اگر فرد روز قبل حمام نكرده
باشد در حالت طبيعی  4-5عدد موكنده میشود و از اين بيشتر نياز به بررسی و درمان

بيماريهاي مو
دارد .بهتر است اين تست در چند نقطه سر انجام شود.
از طرف ديگر ريزش مو را میتوان به دو دسته بزرگ تقسيم نمود:
الف) گاهی ريزش مو در جريان امراض و مسائل ديگر رخ داده و عالمتی از آن بيماری
و مشکل است و در اين حالت در اكثريت موارد درمان آن بيماری به طور خودبهخود
موجب بهتر شدن ريزش موها البته در طول زمان (گاهی چندين سال) میگردد .مثالهايی
از اين نوع ريزش مو عبارتند از:
امراض عفونی به خصوص با تب باال ،انواع سؤتغذيه و كمبود مواد غذايی به خصوص
كمبود آهن (كه در خانمها از علل بسيار مهم ريزش مو است) ،كمبود اسيد فوليك و
كمبود پروتئينها ،اختالالت هورمونی مثل امراض غده تيروئيد (کمکاری يا پرکاری)،
اختالالت تخمدان ،بيماریهای غده هيپوفيز و آدرنال ،كليه امراض داخلی كه ماهيت
مزمن و طول كشيده دارند مثل انواع سرطانها ،نارسايی کليه و کبد ،مسموميت با
آرسنيك ،تاليوم و مرگ موش ،مصرف بيش از حد ويتامين  Aو  ،Eشيمی درمانی و
راديوترپی سرطانها ،استرسهای روحی ،افسردگی دائمی و عدم تعادل روانی ،اعمال
جراحی به خصوص عملهای بزرگ و طوالنی ،مصرف طوالنی مدت داروهای اعصاب
(كاربامازپين و ليتيوم) ،برخی ازداروهای ضدفشارخون ،ايندومتاسين (داروی مسكن و
ضد درد) ،جنتاميسين (آنتی بيوتيک) ،آكوتان (ضدجوش غرورجوانی) ،وارفارين (داروی
ضد انعقادخون) ،آمفتامين(داروی کمکننده اشتها) و داروهای ضدسرطان و قطع مصرف
طوالنی مدت قرص ضدحاملگی وكورتون.
نكته حائز اهميت در مورد علل فوق اين است كه در اغلب موارد شروع ريزش مو چند
ماه بعد از عامل به وجود آورنده ريزش مو بوده و لذا پيدا كردن رابطه علت و معلولی
برای بيمار مشكل میباشد .در اين نوع طاسی معموالً ريزش مو در فاز تلوژن رخ میدهد
يعني موهای ريخته شده دارای انتهای شبيه گرز هستند و لذا گاهی بيمار تصور میكند
كه اين قسمت برآمده ريشه مو است درصورتيكه اين موضوع درست نيست .بعضي
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مواقع هم موهای ريخته شده در فاز آناژن هستند كه در اين حالت موها شكل گرز مانند
نداشته و گاهی خرد شده میباشند .پس از درمان عامل به وجود آورنده ريزش مو،

مجددا ً موها رشد خواهند کرد ولی ممکن است يک سال و يا بيشتر طول بکشد تا موها
به طور کامل درآمده و زيبايی آن به حالت اول برگردد .در اينجا چند مورد اختصاصی
از اين نوع ريزش مو ذکر میگردد:

ريزش مو پس از زايمان

در حاملگی به دليل سطح باالی استروژن (هورمون زنانه) در جريان خون اكثر موها

وارد فاز رشد فعال (آناژن) شده و لذا طول عمر موها بيشتر ،ريزش موها كمتر و موها
پرپشتتر میگردند .پس از زايمان به دليل كاهش ناگهانی هورمون زنانه يكباره تعداد
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زيادی از موها وارد فاز استراحت شده و متعاقب ًا میريزند .به اين دليل ريزش موها (كه

گاهی شديد هم است)  3-5ماه پس از زايمان رخ داده که طبيعی است و جای نگرانی
ندارد .البته الزم به تذکر است که اگر شيردادن به نوزاد پس از زايمان وجود داشته باشد،
ريزش مو در طول آن مدت هم ادامه داشته و تا حدود  2-3ماه پس از اتمام شيردهی
تداوم دارد.
در ريزش مو به دليل زايمان همه موهای ريخته شده دوباره درمیآیند و فقط فرد بايستی
مراقب وضعيت تغذيهای خود به خصوص از نظر آهن ،اسيدفوليك و پروتئينها باشد.

ريزش مو به دليل کشش بيش از حد

گاهی خانمها موهايشان را كام ً
ال به عقب كشيده و با كش يا تِل محكم میبندند .فشار
و كشش وارده به موهای جلوی سر در دراز مدت باعث كمپشتی موهای اين قسمت
میگردد .ريزش مو به دليل کشش شايعترين علت كم پشتی موی جلو و کنارههای
پوست سر در دختران و پسران جوان است .درصورتيکه عامل کشش سريع ًا مرتفع گردد

بيماريهاي مو
معموالً ريزش مو قطع شده و موها مجددا ً رشد میکنند ولی چنانچه عامل تحريکی برای
مدتهای طوالنی ادامه داشته باشد ممکن است منجربه ريزش غيرقابل برگشت موهای
سر شود و در این حالت پیشانی فرد بلندتر از حد طبیعی میگردد.
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آلوپسی ناشی از کشش بيش از حد وارده به موها

ريزش مو به دليل دستکاری

استفاده بيش از حد از سشوار ،رنگ مو ،بيگودی ،ژل ،تافت ،مِش و خالصه هرگونه

دستكاری زياد موها (حتی برس زدن زياد) در دراز مدت باعث ريزش موها میگردد.
شستشوی خيلی زياد سر با شامپوهای قوی نيز سبب ريزش موهای سر میگردد.

ريزش مو به دليل رژيمهای الغری

رژيم غذايی که شديدا ً کمبود پروتئين و آهن داشته باشد (مثل گياهخواری و خامخواری)

موجب ريزش مو میگردد .علت اين است که قسمت عمده مو از پروتئين تشکيل شده

كاشت موي طبيعي
است .همچنين در رژيمهای الغری سریع كه فرد میخواهد در مدت كوتاهی وزن
زيادی كم كند ،ريزش شديد موها مشاهده میگردد .رژيمهای غذائی ماليم از اين نظر
بهتر هستند .کمبود برخی ويتامينها مانند ويتامين  ،Eويتامين  ،Aويتامين ( Hبيوتين)،
ويتامين  B5و همچنين کمبود روی ،گوگرد و مس باعت بروز ريزش مو میگردد.
ب) گاهی ريزش مو به عنوان يک بيماری جداگانه محسوب شده و مورد ارزيابی قرار
میگيرد .در اين قسمت دو بيماری مهم قرار دارند كه عبارتند از:

ريزش منطقهای مو (آلوپسی آره آتا)

علت دقيق اين بيماری مشخص نمیباشد و فقط میدانیم كه يك بيماری خود ايمنی
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است (يعنی سيستم ايمنی بدن برعليه پياز مو وارد عمل شده و آن را از بين میبرد) .تنها
عامل شناخته شده در بروز اين عارضه ،استرسهای عصبی بوده و معموالً هم ريزش
موها به دنبال يك استرس شديد عصبی (مث ً
ال فوت نزديكان ،طالق ،تصادف رانندگی و

غيره) روی میدهد .بيماری در كودكان و جوانان شايعتر بوده و مردان و زنان را به يك
نسبت مبتال میكند.

معموالً در عرض مدت كوتاهی (گاهی چند ساعت) به يكباره موها دچار ريزش
میشوند .اين بيماری شدتهای گوناگون دارد به طوريكه از لكههای كوچك و مدور
كام ً
ال بدون مو در ريش ،سر يا بدن تا از دست رفتن كامل موهای سر و يا همه موهای

بدن متغير میباشد ولی چيز شايع حالت اول است .ريزش ناگهانی مو موجب اضطراب
شديد بيمار شده و اين اضطراب خودش بيماری را بدتر و بدتر میکند و لذا بهتر است
كه هرچه سريعتر فرد تحت درمان قرار گيرد .بهتر است كه در مبتاليان به اين بيماری
آزمايشهای غده تيروئيد انجام شود.

بيماريهاي مو

آلوپسی آره آتا

تعداد زيادی از بيماران خودبهخود و يا با درمان بهبود پيدا میكنند .تأثير درمان در
موارد خفيف بيماری بيشتر است .بايستی متذكر شد كه كليه درمانهای موجود برای اين
عارضه فقط سبب تحريك رشد موها شده ولی از احتمال ريزش مجدد موها در آينده
ممانعت نكرده و به عبارت ديگر درمان پيشگيری كننده برای آن وجود ندارد.
درمان ريزش منطقهای مو شامل موارد زير است:
آرامش اعصاب و پرهيز از استرسهای عصبی ،كورتون به صورت موضعی ،تزريقی و
در موارد شديد خوراکی ،داروهای محرک رشد مو مانند ماينوکسيديل و داروهای ضد

سيستم ايمنی که البته فقط در موارد بسيار شديد بيماری استفاده شده و انحصارا ً توسط
متخصص پوست تجويز میگردند .ماليدن سير يك درمان قديمی برای اين عارضه بوده
كه به دليل وجود داروهای مدرن و مؤثر و بروزگهگاهی واكنشهای حساسيتی شديد به
سير در حال حاضر اص ً
ال توصيه نمیگردد.

الزم به توضيح است که بيمار بايستی فقط به متخصص پوست مراجعه و از خود درمانی

اكيدا ً پرهيز نمايد زيرا اين امر موجب تأخير در درمان شده و درمانهای درست بعدی هم
بیاثر خواهند شد .درمان بايستی تا رويش كامل موها ادامه داشته باشد(گاهی ماهها) .با
توجه به اینکه در اين بيماری فوليكولهای مو هيچوقت از بين نرفته و هميشه امكان رشد
مجدد موها وجود دارد لذا هيچوقت نبايد از درمان اين عارضه نااميد شد.

67

كاشت موي طبيعي

ريزش موی مردانه (آلوپسی آندروژنتيک)

اين عارضه میتواند در مردان يا زنان رخ دهد هرچند شيوع آن در آقايان بسيار باالتر

است .از نظر عاطفی طرز برخورد آقايان در رابطه با طاسی نسبت به خانمها بسيار
متفاوت است .ريزش مو در مردان وضعيت نامطلوبی تلقی شده ولی حداقل پديده
قابل انتظاری بوده و جزئی از زندگی مردانه محسوب میشود در حاليکه ريزش مو در
خانمها ويران کننده بوده و به هيچ عنوان پذيرفتنی نمیباشد .طاسی خانمها حتی در
سنين باال موجب کاهش حس زنانگی و اعتماد به نفس و افت جايگاه وی در جامعه و
خانواده شده و باعث ايجاد استرس شديد در فرد میگردد.
شايعترين نوع ريزش مو در آقايان آلوپسی آندروژنتيک (طاسی مردانه) میباشد .در اين
بيماری فوليکولهای موی سرکه در حال ساختن موهای سالم و ضخيم هستند تحت
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تأثير سه عامل ژنتيک ،هورمونهای مردانه و زمان به تدريج شروع به ساختن موهای
ضعيفتر ،نازکتر،کوتاهتر و شکنندهتر میکنند .موهای ضعيف در نهايت بسيار کوچک،

باريک و تقريب ًا ناپيدا شده و عاقبت فوليکول اين مو مرده و از بين میرود و ديگر مويي
از آن به وجود نمیآيد.
فقرجريان خون پوست سر نقشی در ايجاد طاسی با طرح مردانه ندارد .يكی از چيزهايی
كه معموالً در ريزش مو با طرح مردانه مشاهده میگردد پوست و موی چرب میباشد.
دليل اين مسئله آن است که هورمونهای مردانه هم بر فوليكول مو اثرگذار هستند و
هم موجب افزايش ترشح غدد چربی پوست میگردند ولی چربی زياد مو يا شوره
شديد نقشی در بروز طاسی با طرح مردانه ندارند .قب ً
ال معتقد بودند كه كار فكری زياد

باعث بروز ريزش مو با طرح مردانه میگردد ولی در حال حاضر اين نظريه رد شده
است .استفاده از هورمونهای مردانه برای پرورش اندام باعث بروزآلوپسی آندروژنتيک
میگردد .سه عامل در بروز ريزش مو با طرح مردانه دخالت دارند:

بيماريهاي مو
الف) ژنتيک
بدون زمينه ژنتيکی مثبت طاسی با طرح مردانه رخ نمیدهد .الزم به ذکر است که تعداد
زيادی ژن در اين بيماری دخالت داشته و ژنهای مسئول اين عارضه میتوانند هم از پدر
و هم از مادر به ارث برده شوند ولی به داليل ناشناخته تأثير ژنی که از سمت مادری فرد
به ارث برده شده است بيشتر از سمت پدری میباشد .نکته جالب توجه اين است که
متجاوز از بيست درصد افراد دارای طاسی با طرح مردانه هيچگونه سابقه ژنتيکی مثبت
دال بر اين عارضه ندارند.
شدت و وسعت طاسی ،منطقه طاس ،سرعت پيشرفت طاسی در زمانهای گوناگون و
سن شروع آن از خانوادهای به خانواده ديگر و در يک خانواده از عضوی به عضو ديگر
متفاوت و عمدت ًا غيرقابل پيشبينی است به اين معنی که صرف وجود افراد طاس در
خانواده پدری و يا مادری يک فرد نشانه قطعی برای بروز طاسی در وی نيست .اين عدم
اطالع دقيق از وضعيت طاسی فرد در آينده اهميت فوقالعاده زيادی از نظر برنامهريزی
پزشک برای کاشت موی فعلی و جلسات احتمالی وی درآينده دارد .به عنوان يک قانون
کلی متخصص پوست و مو هميشه بيشترين و شديدترين نوع طاسی را برای آينده بيمار
تصور کرده و بر مبنای آن برای جلسه فعلی و جلسات بعدی ايشان تصميمگيری میکند

هر چند ممکن است که اين ميزان طاسی اص ً
ال به وقوع نپيوندد( .اگر بيمه ديه اتومبيل
شما باال است دليل آن نمیشود که قصد کشتن کسی را داريد بلکه فقط آيندهنگری
کردهايد).
از نظر علم ژنتيک ،ژن مسئول طاسی با طرح مردانه از نوع ژن غالب میباشد ولی با اين
حال صرف حضور اين ژن در نقشه ژنتيکی يک مرد به معنی طاس شدن حتمی وی در
آينده نبوده و به اصطالح اين ژن بايستی دارای توانايي بروز در فرد باشد .عوامل مهمی
که در قابليت بروز ژن مسئول طاسی دخالت دارند عبارتند از :وجود هورمونهای مردانه
و عامل زمان ،اگرچه عوامل کم اثرتر ديگر مثل استرس و غيره هم در رخداد آن دارای
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تأثير هستند .به زبان سادهتر ممکن است مردی دارای پدر و عموی کام ً
ال طاس بوده ولی
دچار طاسی نشود به اين دليل که ژن طاسی را به ارث نبرده است و يا اينکه ژن را به
ارث برده ولی اين ژن دارای قابليت و توانايی بروز در فرد نبوده است.
درحال حاضر هيچکدام از ژنهای مسئول طاسی با طرح مردانه شناسايي نشدهاند و
لذا هرگونه درمان مبتنی بر مهندسی ژنتيک برای درمان طاسی با طرح مردانه تا آينده
نهچندان نزديک منتفی است.
ب) هورمون مردانه
هورمون يک ملکول شيميايي بسيار قدرتمنداست که به مقدار خيلی کم توسط
غددگوناگون بدن (مانند تيروئيد ،تخمدان ،بيضه ،غده فوق کليه و غيره) ساخته شده
و وارد جريان خون میشود .هورمونها از طريق جريان خون به سراسر بدن رسيده و
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اثرات خود را به طرز وسيعی در اندامهای هدف (و گاهی همه بافتهای بدن) اعمال
مینمايند .هورمونهای جنسی مسئول بروز صفات جنسی در مرد و زن در زمان بلوغ
بوده و از تخمدانها (در خانمها) ،بيضهها (در آقايان) و غدد فوق کليه (در هر دو جنس)
ترشح میشوند.
مهمترين هورمون جنسی مردانه تستوسترون میباشد .ميزان تستوسترون در زمان بلوغ
در آقايان به شدت افزايش يافته و موجب بروز تغييرات سن بلوغ مثل عالئم مردانگی،
رشد ريش و سبيل ،کلفت شدن صدا ،رشد دستگاه تناسلی خارجی ،افزايش ميل جنسی
و تغييرات ديگر میگردد .تستوسترون در برخی مناطق بدن مانند غدد چربی پوست و
فوليکول مو به دليل وجود گيرندههای مخصوص تستوسترون در اين مناطق و تحت
تأثير آنزيم پنج آلفا رداکتاز تبديل به دی هيدروتستوسترون شده و لذا باعث بروزآکنه
(جوش غرور جوانی) و طاسی با طرح مردانه میشود .چون تستوسترون عالوه بر آقايان
در خانمها هم موجود میباشد (البته مقدار آن در آقايان بسيار بيشتر از خانمها است) لذا
احتمال بروز آکنه و طاسی با طرح مردانه در هر دو جنس وجود دارد.

بيماريهاي مو
همانطورکه گفته شد تستوسترون در افراد مستعد به طاسی با طرح مردانه در ريشه مو
تبديل به دی هيدروتستوسترون شده و اين ملکول جديد موجب تغييراتی در فوليکول مو
شده که در نهايت منتهی به ضعيف و نازک شدن و باالخره ريزش و ازدست رفتن دائمی
موی مذکور میگردد .وجود گيرندههای مذکور برای اثرتستوسترون بر مو الزم بوده و
تفاوت عمده افرادی که زمينه ژنتيکی برای طاسی دارند با افراد فاقد اين زمينه در وجود
يا عدم وجود اين گيرندهها بر روی فوليکول مو است .به اين ترتيب متوجه میشويم که
ميزان تستوسترون خون در افراد دارای طاسی با طرح مردانه تفاوتی با ديگران نمیکند
بلکه تعدادگيرندههای تستوسترون و ميزان آنزيم پنج آلفار داکتاز آنها بيشتربوده و لذا
اثرات منفی تستوسترون بر فوليکولهای مو در آنها بيشتر از ديگران است.
موهای منطقه پشت و طرفين سر حتی در افرادی که دارای زمينه ژنتيکی مثبت برای
طاسی با طرح مردانه هستند ،دچار ريزش موی مردانه نمیشوند و دليل آن عدم وجود
گيرندههای تستوسترون در اين مناطق میباشد .اين موها حتی در صورت انتقال به
پوست منطقه دچار طاسی با طرح مردانه ،همچنان توانايی عدم ريزش خود را حفظ
نموده و نمیريزند .از اين خاصيت منحصر به فرد استفاده شده و درکاشت موی طبيعی
تعدادی از موهای منطقه پشت و طرفين سر را به مناطق طاس منتقل میکنند تا پوشش
متوسط و معقولی از موهای طبيعی و قابل رشد درناحيه طاس به وجود آيد.
جالب توجه است که بدانيد رشد موهای سر ارتباطی به وجود يا عدم وجود تستوسترون
نداشته بلکه فقط ريزش آنها است که به دليل حضور اين هورمون رخ میدهد .هيچ
ارتباطی بين شدت ريزش موی سر با تعداد موهای بدن و يا ميزان ميل جنسی در فرد
مبتال به طاسی با طرح مردانه وجودندارد.
پ) زمان
وجود هورمونهای مردانه و ژنتيک مثبت به تنهايي برای بروز طاسی با طرح مردانه
کافی نبوده و با شروع بلوغ در فرد بايستی زمان کافی گذشته و فوليکولهای مو به طور
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مداوم در معرض تماس با هورمونهای مردانه باشند تا طاسی اتفاق بيافتد .وقتی که روند

طاسی با طرح مردانه آغاز شد معموالً با سرعت ثابت به پيش نرفته و سرعت پيشرفت
آن در زمانهای گوناگون متغير بوده و حتی گاهی برای مدت زمانی به طورکلی متوقف
میشود .سن شروع ،سرعت پيشرفت و متوقف شدن طاسی با طرح مردانه در هر شخص
متفاوت با ديگری است و بستگی به ميزان بروز ژنتيک مثبت وی ،هورمونهای مردانه
در جريان خون ،فاکتورهای محيطی و عوامل ناشناخته ديگر دارد.
بايستی اين نکته را در نظر داشت که اگرچه در غالب موارد شروع طاسی با طرح مردانه
از سنين بلوغ و نوجوانی است ولی اين مطلب قطعيت نداشته و اين فرآيند ممکن است
درسنين باالتر آغاز گردد .در هر صورت طاسی با طرح مردانه پس از آغاز شدن ،يک
پروسه پيشرونده و رو به جلو بوده (هرچند ممکن است در زمانهايی سرعت آن کندشده
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و يا موقت ًا متوقف گردد) و به همين دليل در صورت تصميم به کاشت موی طبيعی
بايستی برای حال و آينده شخص برنامهريزی شود .در جريان ريزش موی آندروژنتيک
موهای ضخيم و پررنگ به تدريج تبديل به موهای نازک وکمرنگ میگردند .اين تبديل
ناشی از دو تغيير مهم در ساختار مو میباشد که عبارتنداز:
 )1کاهش مدت زمان مرحله رشد فعال (آناژن) در سيکل زندگی مو
در ريزش موی آندروژنتيک باگذشت هر سيکل از زندگی مو ،مدت زمان مرحله رشد
فعال کوتاهتر شده درحاليکه مراحل ديگر چرخه زندگی مو در همان مدت زمان قبلی

باقی میمانند و نهايت ًا اين مسئله سبب کاهش درصد موهای دارای رشد فعال در سر
میشود .به جهت اينکه مدت زمان مرحله رشد فعال ،تعيين کننده طول ساقه مو است
لذا باکاهش تدريجی آن در هر سيکل رشد مو ،طول ساقه مو کوتاهتر و کوتاهترشده و

باالخره طول ساقه مو آنقدر کوتاه میگردد که مو اص ً
ال به سطح پوست نرسيده ،بهطور
دائم از بين رفته و محل خروج آن از پوست بصورت يک منفذ کوچک توخالی در
میآيد.

بيماريهاي مو
 )2مينياتوری (ظريف) شدن فوليکول مو
درجريان ريزش موی آندروژنتيک ،پيازمو کوچک و چروکيده شده و تعداد سلولهای
آن کاهش میيابد .کاهش اندازه فوليکول مو سبب کاهش قطر موی توليد شده میگردد
و در ضمن موی درگير رنگدانه خود را هم به تدريج از دست میدهد.

نازک شدن و کاهش تعداد موها به صورت تدريجی در آلوپسی آندروژنتيک

در ابتدای فرآيند ريزش موی مردانه ،تعداد فوليکولهای مو در هر سانتيمترمربع از
پوست کاهش نيافته بلکه چون موها نازکتر ،کوتاهتر و کمرنگتر شدهاند لذا پوشش
کمتری ايجاد کرده و در نتيجه منطقه درگير کم مو و کم پشت به نظر میآيد در حاليکه
تعداد موها تغييری نکرده است .در اين مواقع فرد اظهار میدارد که رشد موهايش کم

شده و يا اينکه اص ً
ال رشد نمیکنند و بلند نمیشوند و لذا نيازی به اصالح کردن ندارند.

در مراحل بعدی تعداد موها واقع ًا کم شده و در اين موقع شکايت اصلی فرد ريزش قابل
مشاهده مو در حمام ،شانه و برس زدن است و در اين موقع است که طاسی سر خودش
را با شدت بيشتری نشان میدهد.
ريزش مو در آلوپسی آندروژنتيک به صورت تدريجی رخ داده و يک فرآيند آهسته و
روبه جلو است .در همه آقايان قبل ازبلوغ جنسی خط رويش مو در جلوی سر متمايل
به شکل عدد هشت ( )8و با موهای کم و بيش کرکی میباشد که برای سنين نوجوانی
بسيار ايدهآل و زيبا است.
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خط رويش مو در جلوی سر يک نوجوان کم سن

با افزايش سن اين خط به تدريج شکل عدد هشت را از دست داده و صافتر میگردد.
در همين هنگام گاهی مقداری عقب نشينی در طرفين خط موی جلوی سر مشاهده شده
که اين وضعيت هم طبيعی بوده و بيماری تلقی نمیشود.
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وضعيت طبيعی خط رويش مو در جلوی سر در  18سالگی (الگوی شماره يک نوروود)

در دهه بيست خط رويش مو در جلوی سر حالت قبلیاش را از دست داده به طوريکه
در طرفين (گيجگاه) مقداری عقب نشينی پيدا مینمايد در حاليکه قسمت وسط آن
تغييری نمیکند يعنی اين خط به شکل حرف  Mدر میآيد .اين وضعيت طبيعی تلقی

بيماريهاي مو
شده و به آن خط مردانه رويش مو در جلوی سر اطالق میگردد .ظهور خط موی مردانه
در جلوی سر دليل بروز ريزش مو با طرح مردانه در حال يا آينده نمیباشد و لذا نياز به
درمان ندارد .البته توضيح اين مطلب برای افراد کمی مشکل است و بسياری از اشخاص
کم سن (که نگران موهای خود هستند) با توضيحات متخصصين پوست و مو قانع نشده
و عاقبت گرفتار افراد غيرمتخصص میشوند که گاهی به اشتباه برای فرد اقدام به کاشت
موکرده و يک عمر او را درگير نتايج بد اين کار زشت و زننده مینمايند .پس بهتر
است که هميشه به حرف متخصصين پوست و مو (که دلسوز شما هستند و تنها کسانی
میباشند که میتوانند در مورد کاشت موی طبيعی اظهار نظر علمی نمايند) گوش داده و
به افراد غيرمتخصص پوست مراجعه ننماييد.
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وضعيت طبيعی خط موی جلوی سر
در يک جوان  25ساله (الگوی شماره دو نوروود)
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شروع ريزش موی مردانه معموالً از جلوی سر بوده ،موها به تدريج نازكتر وكمرنگتر
شده و حالت اصلی خود را از دست میدهند .به مرور زمان تعداد موها كمتر و كمتر
شده و پوست سر هويدا میگردد .اين تغييرات موجب عقب رفتن تدريجی خط رويش
مو در پيشانی میگردد .كاهش مو با شدت كمتر يا بيشتر (گاهی همزمان با جلوی سر و
يا در مراحل بعد از آن) در قله سر هم رخ داده و آن بخش هم به تدريج دچار طاسی
میشود .گاهی هم فقط فرق سر در شروع دچار طاسی شده و تا سالها به همين ترتيب
باقی میماند و بعدا ً جلوی سر دچار ريزش مو میگردد.

با گسترش تدريجی طاسی و به هم پيوستن مناطق خالی از مو به تدريج كل سرطاس
شده و در نهايت فقط مو در مناطق پشت و طرفين سر باقی میماند .همانطور که گفته
شد اين بخش ها به دليل فقدان گيرنده هورمونهای مردانه در فوليکولهای مو به اثرات
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ريزش موی هورمونهای مردانه مقاوم بوده و خيلی به ندرت دچار طاسی میگردند.
دکتر نوروود ( )Norwoodطاسی با طرح مردانه را از نظر شدت و وسعت به هفت فرم
اصلی و چند درجه فرعی تقسيمبندی کرده است .اين تقسيمبندی برای همه متخصصين
پوست و مو شناخته شده و قابل قبول بوده و در عکس آن را مالحظه میفرماييد .البته
بايستی متذکر شد که اگرچه اين تقسيم بندی راهنمای خوبی میباشد ولی در حالت
طبيعی درجات گوناگون آن با يکديگر همپوشانی داشته و دقيق ًا مانند طرحهای روی

کاغذ نمیباشند.
الگوی شماره يک در تقسيمبندی نوروود حالتی است که موها دچار ريزش نشده و در
حقيقت وضعيت خط رويش مو در جلوی سر آقايان درحوالی بلوغ میباشد .الگوی
شماره دو در تقسيم بندی نوروود نيز طرح خط رويش مو در جلوی سر به فرم مردانه
(پس از بلوغ) بوده ،طاسی به حساب نيآمده و طبيعی تلقی میگردد .الگوی شماره سه در
اين تقسيمبندی اولين درجه طاسی و نمای شماره هفت شديدترين حالت طاسی با طرح

مردانه میباشد .ممکن است ريزش مو در يک فرد دقيق ًا از اين تقسيمبندی تبعيت نکرده

بيماريهاي مو
و فیالمثل برای سالها فقط طاسی محدود به ناحيه قله سر (ورتکس) باشد و گاهی هم
طاسی از جلو و قله سر به صورت همزمان آغازگردد.
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تقسيم بندی ريزش موی آندروژنتيک (مردانه)

كاشت موي طبيعي
باز هم متذکر میشويم که سير ريزش مو در آلوپسی آندروژنتيک از نظر شدت ،وسعت،
سرعت پيشرفت و توقف آن در زمانهای گوناگون غيرقابل پيشبينی است و لذا در
صورت اقدام به کاشت مو بايستی اين نکته را در نظرداشت که مدل موی درست شده
بايستی برای مابقی عمر فرد مناسب و زيبا باشد نه اينکه فقط در سن انجام کاشت مو
طبيعی به نظر برسد .اغلب قانع کردن افراد در اين مورد بسيار مشکل میباشد.
اولين قدم در ارزيابی منطقی طاسی با طرح مردانه اين است که وضعيت فعلی موهای
شخص را با عکسهای چند سال قبل وی مقايسه کنيم .اين مقايسه میتواند تخمينی از
ميزان موهای از دست رفته و سرعت پيشرفت طاسی را به دست دهد.
قدم بعدی ويزيت توسط متخصص پوست و مو میباشد .در اين مرحله گرفتن شرححال
دقيق و معاينه کامل سر میتواند ميزان و شدت طاسی و سرعت پيشرفت آن را معلوم
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نمايد و در ضمن با در نظر گرفتن برخی فاکتورها در تاريخچه خانوادگی شخص
میتوان حدس زد که سرعت و شدت طاسی وی در آينده به چه ميزان خواهد بود .با
استفاده از وسيلهای به نام تراکم سنج مو ،تراکم موهای شخص در مناطق گوناگون سر
مشخص شده و به اين ترتيب در معاينات بعدی در آينده میتوان فهميد که در هر بخش
از سر شخص چه ميزان از موها نسبت به موقعيت قبلی وی از دست رفته است .اگر
تصميم به درمان با محلول موضعی ماينوکسيديل گرفته شود ،همين معاينات را بايستی
 6-12ماه بعد تکرار کنيم.
قدم بعدی اين است که وضعيت فعلی طاسی فرد با طبقهبندی استاندارد مقايسه شود تا
ببينيم او در کدام گروه قرار دارد تا بتوان بر مبنای اين تقسيمبندی بهترين راه درمان
برای وی را پيدا کرد.
ريزش موی مردانه يک عارضه پيشرونده میباشد البته اختالفات فردی وجود دارد
بهطوريکه برخی مردان در عرض چند سال به طاسی کامل رسيده در حالي که در
سايرين سالها طول میکشد که طاس کامل شوند.

بيماريهاي مو
نظر به اينكه ريزش موی آندروژنتيک دارای منشأ ژنتيكی است لذا درمان قطعی و دائمی
برای آن وجود ندارد .در حال حاضر داروی معجزه آسايی برای درمان قطعی طاسی با
طرح مردانه وجود ندارد .اغلب اوقات افراد طاس با اميد به درمان در دام افراد شياد افتاده
و از انواع و اقسام پمادها ،محلولها و شامپوها برای درمان طاسی خود استفاده میکنند
ولی به مرور زمان متوجه میشوند که فقط پول خود را به هدر داده و در ضمن زمان
کافی برای راههای درمانی صحيح و مطمئن را هم از دست دادهاند .درمانهای موجود
برای اين بيماری را میتوان به دو گروه عمده تقسيم كرد:
 )1درمانهای دارويی
در اين قسمت دو داروی استاندارد و بینهايت داروی غيراستاندارد و خانگی قرار دارند.
در دسته اول داروهاي استاندار شامل محلول ماينوكسيديل و قرص فيناسترايد ميباشند.
بهغير از اين داروها هيچكدام از مواد تجويز شده ديگر دارای اثرات شناخته شده و قطعی
نبوده و به دليل وجود عوارض احتمالی بهتر است به هيچ عنوان استفاده نشوند .اثرات
اين داروها فقط با استمرار استفاده باقی مانده و با قطع مصرف (حتی مصرف طوالنی
مدت) به تدريج پرپشتی موها از بين رفته و لذا مصرف آنها بايستی برای هميشه ادامه
پيدا كند .هيچکدام از اين داروها موجب رشد مجدد مو نشده بلکه فقط روند ريزش مو
را کند و يا در مواردی به صورت موقت متوقف میکنند.

مکانيسم دقيق اثر محلول ماينوکسيديل کام ً
ال مشخص نيست ولی ديده شده است که

ماينوکسيديل ريزش مو را در مناطقی که موها نازک و ضعيف شدهاند کند کرده و موجب
ضخیم شدن موهای نازک و کرکی میشود ولی باعث رشد مجدد مو در مناطق کام ً
ال

طاس سر نمیگردد .به عبارت ديگر با مصرف ماينوکسيديل روند طاسی کند شده ولی
موهای ريخته شده مجددا ً در نمیآيند.

محلول ماينوكسيديل با غلظتهای 2-5درصد استفاده میشود .طرز مصرف محلول
ماينوکسيديل از اهميت زيادی برخوردار است .محلول بايستی بر روی پوست تميز و
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كاشت موي طبيعي
خشك به آرامی ماليده شده (ماساژ مالیم) و حداقل  4ساعت قبل و بعد از آن نبايستی
موها شسته شوند .پس از ماليدن دارو سشوار زدن موها ممنوع است .مقدار مصرف
 30-60قطره صبح و شب است .مصرف يک نوبت در روز ماينوکسيديل عمدت ًا بیفايده
است .برای بروز اثرات مثبت محلول ماينوكسيديل حداقل  4-6ماه استعمال مداوم آن
الزم بوده و حداكثر اثر آن  12ماه بعد از شروع درمان آشكار میگردد .در اوايل درمان

ممكن است ريزش موها ظاهرا ً بدتر شود كه اهميتی ندارد و به تدريج اثرات مفيد
آن آشكار میگردد .نتايج درمانی محلول ماينوکسيديل در ريزش موی فرق و باالی
سر بيشتر از طاسی در جلوی سر و خط رويش مو میباشد در حاليکه قسمتهای
اخير از نظر ظاهری و اجتماعی از اهميت بيشتری برای فرد و اطرافيان وی برخوردار
هستند .محلول ماينوکسيديل در نواحی که اص ً
ال مو وجود ندارد کاری انجام نمیدهد.
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ماينوکسيديل در ريزش موی خانمها (که معموالً به صورت پراکنده و منتشر میباشد)
نيز بسيار مؤثر است .هر چقدر فرد جوانتر ،تعداد موهای كركیاش بيشتر و اگر زمان
طاسی كمتر از ده سال باشد اثر محلول ماينوكسيديل بيشتر میگردد.

عوارض جانبی محلول ماينوکسيديل عمدت ًا در پوست بوده و بيشتر به دليل وجود
پروپيلن گليکول در محلول ماينوکسيديل اتفاق میافتند .اين عوارض عبارتند از خشكی
پوست ،پوستهريزی ،خارش و قرمزی پوست .اخيرا ً شکل کف ( )Foamماينوکسيديل

هم به بازار آمده است که اين عوارض جانبی را ندارد .گاهی هم اين محلول باعث
افزايش رشد موها در صورت و مناطق ديگر بدن میشود كه بيشتر در خانمها رخ داده
ولی اهميتی ندارد زيرا خودش خوب میشود .به نظر مؤلف بهتر است ماينوکسيديل در
زمان حاملگی استفاده نشود.
همانطورکه گفته شد پس از قطع مصرف ماينوکسيديل اثرات مثبت درمانی آن به تدريج
از بين رفته و وضعيت موهای فرد به حالت اول باز میگردد به عبارت ديگر برای برای
حفظ اثرات آن بايستی مصرف دارو را تا آخر عمر ادامه داد .درصورتيکه فرد میخواهد

بيماريهاي مو
اقدام به کاشت موی طبيعی نمايد بايستی استعمال ماينوکسيديل را از چند هفته قبل از
عمل قطع نموده زيرا اين دارو عروق خونی را گشاد کرده و لذا احتمال خونريزی در
حين عمل را افزايش میدهد و  2هفته بعد از عمل مصرف آن را از سرگيرد .رعايت اين
پريود زمانی موجب میگردد که از ريزش موقتی موهای اطراف منطقه کاشت (که بهدليل
شوک ناشی از عمل است) تا حدزيادی ممانعت به عمل آيد.
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قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

قرص فيناسترايد ( )Propeciaبه مقدار يک ميليگرم در روز داروی ديگری است كه
فقط در آقايان قابل استفاده است .مکانيسم اثر فيناسترايد مهار فعاليت آنزيم پنجآلفارداکتاز

كاشت موي طبيعي
در ريشه مو میباشد و لذا مصرف آن اثر قابل مالحظهای بر تستوسترون بدن ندارد.
متعاقب مصرف فيناسترايد ميزان دی هيدروتستوسترون تا حدود  2/3کاهش پيداکرده در
حاليکه تستوسترون تغييری نمیکند .تأثيرپذيری قرص فيناسترايد در بهبود ريزش مو در
فرق سر بيشتر از جلوی سر و خط رويش مو بوده و نيز مصرف فيناسترايد منجر به رشد
موهای ضخيم و بلند میگردد .
اثر درمانی قرص فيناسترايد حدود  3-6ماه پس از شروع دارو مشخص شده و يكسال
بعد به حداکثر خود میرسد .اين اثرات در طی سال دوم درمان ثابت مانده و يا کمی
کاهش پيدا میکنند .قرص فيناسترايد بیخطر بوده و عوارض جانبی آن خفيف ،اندك
و اكثرا ً قابل برگشت میباشند .اين عوارض عمدت ًا مربوط به كاهش خفیف در اعمال
جنسی مردانه (مانند کاهش ميل جنسی ،اختالل در نعوظ وکاهش حجم منی) بوده و
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اهميتی ندارند زيرا اوالً با ادامه درمان به تدريج ناپديد شده و ثاني ًا در صورت قطع درمان
نيز ظرف مدت کوتاهی از بين میروند .در ارتباط با قرص فيناسترايد هيچگونه تداخل
دارويی و يا آثار سؤ بر کبد ،کليه ،مغزاستخوان ،چربی خون و تعداد اسپرمها مشاهده
نشده است .استفاده از قرص فيناسترايد در خانمها ممنوع است .همچنين خانمهای حامله
نبايستی تماس پوستی با قرص فيناسترايد داشته باشند (مث ً
ال نباید با دست خود دارو

را به شوهرشان بدهند) .نظر به اینکه مصرف فیناستراید موجب اختالل در اندازهگیری
یک ماده مربوط به تشخیص سرطان پروستات در آزمایش خون میگردد لذا فرد مصرف
کننده فیناستراید در صورت مراجعه به پزشک بایستی استعمال این قرص را به ایشان
اطالع دهد .در صورتی که فرد در حال مصرف قرص فیناستراید قصد بچهدارشدن دارد
بهتر است به طور موقت مصرف آن را قطع نماید .البته درمورد این مطلب توافق نظر
وجود ندارد .اثرات مثبت درمانی فیناستراید و ماینوکسیدیل با قطع مصرف آنها در عرض
چند ماه از دست رفته و ریزش موهای فرد دقیق ًا به وضعیت اولیه یعنی حالت قبل از

مصرف دارو باز میگردد .توجه داشته باشید که با قطع مصرف این داروها ریزش موها

بيماريهاي مو
تشدید نمیگردد بلکه موهایی که تحت اثر این داروها حفظ شده و یا ضخیمتر شده
بودهاند بهدلیل قطع دارو به تدریج به وضعیت اولیه خود درآمده و تحت تاثیر فرآیند
طاسی مردانه دوباره دچار ضعیف شدگی و در نهایت ریزش میشوند.
عليرغم موقتی بودن اثرات مثبت داروهای فوق و مشکالت مصرف آنها ،متخصصين

پوست غالب ًا توصيه میکنند که اين داروها در کنار کاشت موی طبيعی برای چند سال
(وگاهی همه عمر) استفاده شوند .علت اين است که معموالً بهترين نتيجه کاشت مو
برای طاسی مناطق جلو و قله سر به وجود آمده و نيز باالترين نتيجه مصرف اين داروها
برای طاسی منطقه ورتکس (پشت سر) حاصل میگردد لذا منطقی است که نتيجه بگيريم
مصرف همزمان اين داروها با کاشت مو نتايج مفید پيوند مو را فوقالعاده تشدید نموده
و رضايتمندی بيمار و پزشک را افزايش میدهد.
 )2درمانهای جراحی
در اين قسمت انواع روشهای جراحی ترميم پوست سر و كاشت مو قرار دارند .با
پيشرفتهای سالهای اخير در تکنيکهای پيوند موی طبيعی در حال حاضر کمتر از
روشهای جراحی قديمی مانند جمع کردن پوست سر و غيره استفاده شده و امروزه
میتوان ادعا کرد که:
بهترين روش ترميم در طاسی با طرح مردانه در خانمها و آقايان استفاده از کاشت موی
طبيعی است که اگر اين کار توسط متخصصين پوست با صالحيت و دارای تجربه علمی
و عملی انجام شود ،نتايج بسيار درخشان و فوق العادهای به همراه خواهد داشت.
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85

كاشت موي طبيعي
افراد طاس در اکثریت موارد به شدت نگران ریزش موی خود بوده و برای رفع این
نقیصه ظاهری به هر راهی متوسل میشوند و به همین دلیل است که معموالً در دام افراد
شیاد و یا محصوالت گمراه کننده آرایشی و بهداشتی میافتند .ولی آیا واقع ًا این طرز
تفکر افراد طاس صحیح است؟
واقعیت این است که مو به جز ارزش ظاهری از نظر زیبایی دارای اهمیت قابل مالحظه
دیگری برای انسان نمیباشد ولی نکته مهم این است که میزان پذیرش افراد در مقابل
از دست دادن مو (به عنوان یک نقص در زیبایی فرد) بسیار متفاوت است .برخی فقدان
موی خود را یک مشکل بسیار بزرگ دانسته و به دلیل این مسئله غرورشان به شدت
جریحه دار میشود .این افراد نسبت به طاسی خود احساس بسیار بدی داشته ،از آن
عمیق ًا رنج میبرند و با از دست دادن اعتماد به نفس خود دچار افسردگی ،اضطراب و
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دوری از جامعه میگردند .ترس ناشی از ریزش بيشتر مو و یا دیده شدن منطقه طاس
توسط دوستان و آشنایان موجب خودداری از ایجاد ارتباط نزدیک با دیگران شده و حتی
گاهی فرد از انجام یکسری فعالیتهای در معرض دید مثل شنا کردن ،دویدن و یا حضور
در مناطق دارای وزش باد شدید اجتناب میکند .کلیه این مطالب باعث تخریب سالمت
روانی و فیزیکی فرد شده و گاهی به افسردگی شدید وی میانجامد.

این فرد برای رفع ظاهری طاسی سرش
اقدام به تاتو در محل های بدون مو کرده است!

مالحظات روانشناسي در آلوپسي آندروژنتيك (مردانه)
از طرف دیگر خیلی از مردان طاس در مورد طاسی خود به هیچوجه نگران نبوده و حتی
با سر بدون مو خودشان را خوش تیپتر دانسته و رمز موفقیت خود را در طاسی خود
میپندارند.
انسانها دارای معیارهای گوناگونی برای سنجش میزان سالمتی خود بوده و عوامل
گوناگونی مثل سن ،جنس ،وضعیت روانی و فرهنگی ،نوع شخصیت فرد و زمینههای
نژادی و قومی بر این سنجش اثر میگذارند .در این میان خیلی از افراد داشتن یک سر
پر از مو را عالمت جوانی ،سالمتی و سرحال بودن میدانند و به همین دلیل با از دست
دادن آن به فکر جبران موهای ریخته شده بر میآیند.
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روانشناسان معتقدندکه مو يکی از معدود اجزاء بدن است که شخص از نظر بيان شخصيت
و يا معرفی هويت دارای کنترل مستقيم و سريع بر روی آن است و به همين دليل ريزش
مو اگرچه يک عالمت بلوغ و مرد شدن فرد به حساب میآيد ولی از طرف ديگر مؤيد
پير شدن و افزايش سن ايشان هم بوده و لذا اثر استرسآور زيادی بر مردان دارد.

معموالً افرادی که به دنبال پيوند مو هستند (به خصوص جوانان) از نظر روانشناسی به

كاشت موي طبيعي
شدت نگران ريزش موی خود بوده ،از نظر روحی بسيار آسيبپذير هستند ،خيلی زود
تحت تأثير تلقينات ديگران قرار میگيرند و لذا اصرار به ترميم منطقه طاس دارند (و به
همين دليل سريع ًا در دام شيادان میافتند) .اين افراد معموالً به پزشک خود اظهار میدارند
که من اآلن که جوان هستم میخواهم مو داشته باشم و تا جايی که ممکن است قيافهام
بهتر شود و برای سالهای آينده فکری خواهم نمود پس خواهش میکنم که هرکاری
از دستتان بر میآيد برايم انجام دهيد .چنين وضعيتی در مرد جوانی که ريزش موهای

وی اخيرا ً و با شدت زياد شروع شده است ،وسعت طاسیاش کم است و يا سن بيمار
پايين میباشد صدق مینمايد .درچنين مواردی طبق معاينه متخصص پوست گاهی اص ً
ال
نيازی به کاشت مو نبوده و الزم است وی مدتی دارو مصرف نمايد تا طرح ريزش موی
فرد ثابت و پايدار گردد .بنابراين اگر متخصص پوست باکمال شهامت و از روی حس
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وظيفهشناسی و رعايت اخالق پزشکی فرد را از انجام کاشت مو نااميد کرده و حقيقت
امر را به وی بگويد ،شخص نبايد دچار سرخوردگی و نفرت از پزشک گشته و بایستی
سعی در قبول واقعيت نمايد.
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مالحظات روانشناسي در آلوپسي آندروژنتيك (مردانه)
کاشت موی طبيعی يک عمل جراحی زيبايی است به اين معنی که نتيجه آن هر روز و
هر لحظه توسط بيمار و اطرافيان وی ديده شده و مورد قضاوت قرار میگيرد .بنابراين
ماحصل پيوند مو بايد چيزی باشد که بيمار انتظار دارد و به همين دليل است که قبل از
انجام کار بايستی بيمار و پزشک در مورد نتيجه کار به توافق کامل برسند .به بيان ديگر
نتيجه پيوند مو نبايد چيز غير قابل انتظاری برای پزشک و بيمار بوده يعنی تحمل بيمار
در مورد عوارض جانبی کاشت مو بسيار پايين است .لذا اين وظيفه پزشک با وجدان
است که با معاينه و توضيحات صحيح تصورات غيرمنطقی و انتظارات واهی شخص از
کاشت مو را اصالح نموده و ابرهای تيره را از ذهن وی پاک نمايد .عدم توجه به اين
نکته مهم موجب بروز مشکالت زيادی برای پزشک (حتی با بهترين نتيجه کاشت مو)
خواهد شد.
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فردی که درخواست کاشت مو را دارد بايستی متوجه اين نکته باشد که از نظر
زيبايیشناسی نبايستی تراکم موی سنين جوانی را برای وی در مناطق طاس ايجاد کرد.
کاشت مو برای افراد طاس جنبه درمانی نداشته و فقط درجريان آن با جابهجايی موها

كاشت موي طبيعي
از نواحی پرپشت سر به مناطق طاس و سپس چيدن هنرمندانه آنها تا جايی که ممکن
است از عبور نور و درخشش آن در سطح پوست سر ممانعت به عمل آورده و از ميزان
کمپشتی موها تا حدی کاسته میشود.
متقاضيان کاشت مو اغلب دل شوره ،نگرانی و احساسات ضد و نقيضی در مورد کاشت
مو و نتايج آن دارند و در اين ميان متخصص پوست با تجربه است که با آمادهسازی بيمار
و جلب اطمينان وی میتواند جو مساعدی برای انجام کاشت مو فراهم آورد .با توجه به
اينکه نتيجه نهايی پيوند مو پس از  9-12ماه به دست میآيد لذا اينکار برای کسانی که
قبل از اين مدت خواهان نتيجهگيری از کاشت مو هستند فايدهای ندارد.
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■ تاريخچه
پيوند موی طبيعی با پاياننامه آقای دکتر ديفن باخ در آلمان در سال  1822با موضوع
پيوند مو در حيوانات شروع شد .در دهه  1950پزشکان ژاپنی برای نخستين بار اقدام به
برداشت مو از نواحی گوناگون بدن و کاشت آن در مناطق طاس نمودند.
درسال  1959دکترنورمن اورنتريخ متخصص پوست آمريکايی اولين بار برای رفع طاسی
مردانه تکنيک برداشت مو از پشت سر و پيوند آن در نواحی طاس جلوی سر را توضيح
داد .نظر به اينکه هيچکدام از پزشکان قبل از دکتر اورنتريخ متوجه اثر درمانی اين روش
برای طاسی مردانه نشدند و وی اولين کسی بود که پيوند مو را برای رفع طاسی مردانه
انجام داد لذا در حال حاضر دکتراورنتريخ را پدر پيوند موی طبيعی میدانند.
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کاشت مــوی طبيعی در ابتدا با استفاده از گرافتهای درشت  4-5ميليمتــری (دارای
 15-20تارمو) انجام میشد .اين گرافتها پس از درآمدن ،نمای عروسکی بسيار زشتی
(مثل موهای مسواک) با نمای ناهنجار به سر شخص داده که اين وضعيت با افزايش سن

و ريزش موهای اطراف منطقه کاشته شده بدتر گرديده و تصوير کام ً
ال غيرطبيعی ايجاد
میشد .اين مسئله باعث ايجاد حس بدبينی و نااميدی بين متخصصين پوست و بيماران
نسبت به نتايج کاشت موی طبيعی شده بود .با پيشرفت علم پزشکی متخصصين پوست
از گرافتهای کوچکتری به نام مينیگرافت (حاوی  5 -10تارمو) و سپس ميکروگرافت
(حاوی  1-3تارمو) برای کاشت مو استفاده کردند .متدهای برداشت مو از منطقه پشتسر،
چگونگی طراحی خط موی جلوی سر ،روشهای بيحسی ،تکنيکهای ايجاد شکاف و
گذاشتن گرافت در محل کاشت مو ،روشهای تربيت تکنسينهای متخصص در انجام
کاشت مو همگی در سالهای اخير پيشرفتهای اعجاب انگيزی نموده است و امروزه
با استفاده از ميکروگرافت و چيدمان هنرمندانه آنها در دست متخصصين پوست ماهر در
انجام کاشت مو نتايج کاشت موی طبيعی بسيار عالی و خارقالعاده شده است.
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نتايج هنرمندانه کاشت طبيعی مدرن و امروزی

■ گرافت چيست؟
به طور طبيعی موها نه به صورت تکی بلکه به شکل واحدهای فوليکولی از پوست سر
خارج میشوند .هر واحد فوليکولی از  1-3تارموی ضخيم 1-2 ،تارموی کرکی ،اعصاب
و عروق خونی ،بافت چربی نگهدارنده و عضله مخصوص مو تشکيل شده است .تراکم
واحد فوليکولی در پوست سر آسيايیها به طور متوسط يکصد عدد در هر سانتيمترمربع
است که اکثر آنها دارای دو تارمو هستند .حدود بيست درصد واحدهای فوليکولی
فقط دارای يک تار مو میباشند .هر شخص به طور متوسط دارای  12-15هزار واحد
فوليکولی در پشت و طرفين سر میباشد که میتوان پنجاه درصد آنها را بدون اينکه
طاسی در محل برداشت مشخص گردد ،برداشت نمود .پس بانک موی يک فرد نرمال در
بهترین شرایط حدود  10-12هزار تار مو جهت کاشت به دست میدهد .البته در مورد
اين آمار و ارقام اَما و اگرهای زيادی وجود دارد و لذا هيچگاه به تبليغات دروغين افراد
شیاد در مورد برداشت تعداد زيادی مو اعتماد نکنيد و حقيقت امر را فقط از متخصصين
پوست متبحر در کاشت مو جويا شويد.
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موها در جريان کاشت موی طبيعی به صورت واحدهای فوليکولی (ميکروگرافت) از
پشت سر برداشته شده و کاشته میشوند و لذا طبيعیترين نتيجه پيوند مو به وجود
میآيد زيرا:
 )1امکان رعايت دقيق زاويه رويش مو از پوست وجود دارد.
 )2شکاف الزم در پوست سر برای قرار دادن (کاشت) ميکروگرافت بسيار ظريف و
کوچک است و لذا عروق خونی پوست آسيب نديده و خونرسانی به موهای کاشته شده
مختل نمیگردد .ظريف بودن شکاف فوق موجب میشود که اسکار (جوشگاه) پس از
بهبودی محل شکاف به وجود نيآمده ،حفره پوستی در محل کاشت ايجاد نگردد و پوست
ناهموار نشود (صاف باقی میماند).
 )3به دليل حفظ عروق خونی و اعصاب مو در واحد فوليکولی امکان بقای موهای کاشته
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شده بسيار باال است.
 )4ميزان هرزرفتن (پ ِرت) موها ناچيز میباشد.

گرافت های آماده کاشت مو

كاشت (پيوند) موي طبيعي
پيوند موی طبيعی يک حوزه جالب توجه و ديناميک در طب بوده و نتايج درمانی آن در
سالهای اخير تغييرات شگرفی کرده است که اين امر عمدت ًا به دليل پيشرفتهای تکنيکي
در چند سال اخير است .کاشت موی طبيعی يک عمل جراحی سرپايی است که در
صورت رعايت نکات فنی ،انتخاب درست بيمار و وجدان باالی پزشکی باعث درصد
قابلتوجهی از رضايتمندی بين پزشکان و بيماران میگردد .با اين حال ميزان آگاهی
عمومی نسبت به پيوند موی طبيعی و نتايج مطلوب آن بسيار پايين است.
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■ تذکر بسيار مهم برای متقاضيان کاشت موی طبيعی
نظر به حساسيت بسيار باالی پيوند موی طبيعی و مسائل و مشکالتی که بعدا ً ممکن
است به وجود آيد ،توصيه میشود که اين کارحداالمکان توسط متخصص پوست و مو
انجام شود زيرا متخصص پوست و مو صالحيتهای علمی و عملی الزم جهت انجام
کاشت موی طبيعی را دارا میباشد.
با توجه به اينکه نتايج ناشی از انجام کاشت موی طبيعی غيرقابل برگشت بوده و ترميم
آنها نيز بسيار مشکل است لذا به متقاضيان محترم اين کارصميمانه توصيه میشود که در

كاشت موي طبيعي
انتخاب پزشک معالج خود نهايت دقت و وسواس را به خرج دهند تا بعدا ً دچار مشکلی
از اين بابت نگردند.
با توجه به اينکه برخی افراد ادعا میکنندکه متخصص کاشت مو میباشند (و اغلب هم اين
تخصص را از کشورهای خارجی به خصوص کانادا و آمريکا گرفتهاند) ،بايستی متذکر
شد که رشته دانشگاهی به نام «تخصص کاشت مو» وجود خارجی ندارد .واقعيت اين
است که فقط رشته دانشگاهی به نام بيماریهای پوست و مو وجود دارد که متخصصين
اين رشته میتوانند در حوزه تخصص خود اقدام به پيوند موی طبيعی نمايند.
با توجه به بمباران تبليغات در مورد کاشت موی طبيعی در مطبوعات ،تلويزيون و به
خصوص کانالهای ماهوارهای و اين نکته که بسياری از اين تبليغات به شدت وسوسهآور
و فريبنده میباشند ،تقاضا میشود قبل از انجام کار از تخصص و تجربه پزشک خود
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کام ً
ال مطمئن شويد زيرا بعدا ً راه برگشتی وجود ندارد .هرگونه رودربايستی و خجالت

در اين زمينه مهم و حياتی را کنار بگذاريد و يادتان باشدکه انتخاب پزشک و تحقيق در
مورد صالحيت و تخصص وی حق طبيعی و قانونی شما است .برای کنترل تخصص
پزشک معالجتان سه راه وجود دارد:

الف) پروانه مطب پزشک که بايستی حتم ًا دراطاق ويزيت نصب شده باشد.
ب) استعالم از دانشگاه علوم پزشکی و يا سازمان نظام پزشکی شهرستان محل طبابت
پزشک و يا مراجعه به سايت اينترنتی سازمان نظام پزشکی ايران ()www.irimc.org
پ) استعالم از انجمن متخصصين پوست ايران ()www.iransocderm.com
در انتخاب متخصص پوست و مو برای انجام کاشت موی طبيعی به نکات ذيل دقت
فرماييد:
)1آيا ايشان شما را در زمينه جنبههای زيبايیشناسی و نتايج هنرمندانه کاشت مو راهنمايی
میکند يا اينکه فقط به مسايل پزشکی قضيه اشراف دارد؟
 )2آيا وی برای جلسات احتمالی بعدی کاشت مو با شما صحبت میکند و به بيان ديگر

كاشت (پيوند) موي طبيعي
نگران وضعيت شما درآينده نيز هست و برنامهريزی بلند مدت برای شما میکند يا اينکه
فقط به اين فکر است که برای اين جلسه پولی گرفته و شما را به حال خود رها کند؟
 )3آيا پزشک در مورد مشکالت و عوارض جانبی کاشت مو با شما صحبت میکند يا
اينکه فقط از خودش و کارش تعريف و تمجيد مینمايد؟
 )4آيا پزشک آنقدر شهامت داشته است که به برخی از متقاضيان کاشت موی طبيعی
جواب منفی داده و يا اينکه انجام کاشت مو در آنها را به تعويق بيندازد؟
 )5آيا ايشان فقط به نشان دادن عکسهای قبل و بعد برخی از بيماران خود اقدام میکند
يا اينکه بيماران خود را به شما معرفی میکند تا از نزديک آنها را ديده و در مورد کار با
آنها صحبت نماييد؟

 )6آيا پزشک شخص ًا و با حوصله با شما صحبت کرده و به تمامی سؤاالت و ابهامات
شما جواب میدهد يا اينکه فقط عجله دارد تا از طریق مشاوران خود نوبت شما را قطعی
کرده و به بقيه بيمارانش بپردازد؟
سعی کنيد فقط خودتان با ديدباز و تحقيق کامل در مورد انتخاب پزشکتان تصميم بگيريد
زيرا وقتی که کار خراب شد ديگران هيچ مسئوليتی را قبول نکرده و اين شما هستيد
که بايستی رنج و درد ناشی از مراجعه به افراد فاقد صالحيت را تحمل نماييد .هيچگاه
به تبليغات رسانهای (مطبوعات ،بروشورهای تبليغاتی ،راديووتلويزيون) اعتماد مطلق
نداشته و فکر نکنيد هرکس در مجله مطلبی مینويسد و يا در راديو و تلويزيون صحبت
میکند عالمه دهر است .به خصوص متوجه باشيد که مطالب و گفتههای پخش شده در

شبکههای ماهوارهای عمدت ًا کذب محض بوده زيرا هيچ کنترل علمی بر روی محتويات
اين برنامهها وجود نداشته و هرکس با هر مدرکی میتواند با پرداخت پول خودش را
دکتر معرفی کرده و تبليغات نمايد .لطف ًا نمونههايی از قربانیان کاشت مو توسط افراد فاقد
صالحيت علمی و وجدان کاری را مالحظه فرماييد.
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برداشت بسيار بدازمنطقه دهنده مو در پشت سر
محل برداشت بصورت خطوط اسکاربسيارزشت و نازيبا درآمده است

کاشت موی عروسکی وبصورت راه راه (چمن کاری)

كاشت (پيوند) موي طبيعي

کاشت مو به صورت دسته جارویی (گرافت های  10 – 15تایی)
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قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

نتيجه کاشت موی طبيعی اگر توسط فرد دارای تجربه علمی و عملی انجام شود.

■ مالحظات قبل ازعمل
معاينه ابتدايی متقاضی کاشت موی طبيعی و مشورت ايشان با پزشک معالج بسيار اهميت
داشته و کليد موفقيت در اين کار به حساب میآيد .برخی سؤاالتی که معموالً از سوی
متخصص پوست مطرح می شوند عبارتند از:

هدف شما از اين کار چيست؟

كاشت موي طبيعي
چه ايدهآلهايي در ذهن خود از اين کار دارد؟

کدام قسمت سر از نظر داشتن مو بيشتر برايتان اهميت دارد؟
مدل موی مورد عالقه شما چيست؟

تاريخچه ريزش موی ارثی در اقوام فرد ،سابقه استفاده از دارو برای درمان و لوازم

آرايشی برای پوشانيدن منطقه طاس و بسياری نکات مهم ديگر در جلسه مشاوره مورد

سؤال قرار میگيرند.

تمامی سؤاالت و ابهامات فرد در رابطه با پيوند مو به درستی و با صداقت قبل از انجام

کار پاسخ داده میشوند .گاهی بيماران در مورد پرسشهايی که دارند خجالت کشيده و

نمیتوانند چيزی را که در ذهن تصور میکنند ،بيان نمايند .در اين مواقع پزشک بايستی
به کمک بيمار آمده و با طرح سؤاالت درست نکات ناگفته را به زبان آورده و سپس از
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بيمار سؤال شود که آيا شما در مورد تمامی سؤاالت خود قانع شديد و آيا همه مطالب
را به درستی فهميديد؟ برخی نکاتی که معموالً مورد سؤال از سوی بيمار قرار میگيرند
عبارتند از:

تعداد جلسات مورد نياز برای نتيجه مورد نظر بيمار ،تعداد جلساتی که عم ً
ال امکان انجام

آن در فرد وجود دارد ،مدت زمان هر جلسه ،فاصله بين جلسات ،هزينه کلی جلسات
کاشت مو و نتيجهای که نسبت به اين هزينه مورد انتظار است ،درد حين عمل و ساعات

و روزهای پس از آن ،مدت زمانی که طول میکشد تا پس از هر جلسه عاليم جراحی
برطرف شده و وضعيت سر به حالت تقريب ًا عادی برگردد،آيا ديگران در روزهای پس
از عمل متوجه کاشت موی من خواهندشد؟ آيا پس از درآمدن موهای کاشته شده مردم
میفهمند که موهای من از نوع کاشته شده است يا اينکه نمای کارکام ً
ال طبيعی خواهد

بود؟ مراقبتهای بعد از کاشت مو از نظر نوع ،ميزان و مدت زمان الزم.

متخصص پوست مجرب در انجام کاشت مو در مورد فرم طاسی سر شخص ،احتمال
پيشروی آن ،وضعيت بانک موی پشت سر فرد ،نتيجه احتمالی کاشت مو ،تعيين بهترين

ناحيه برای کاشت مو از نظرمسائل زيبايیشناسی و بسياری نکات کوچک ولی مهم ديگر

كاشت (پيوند) موي طبيعي
به تفضيل صحبت کرده و همه مسايل را برای شخص باز میکند.

برنامهريزی درازمدت برای انتخاب فرد مناسب کاشت مو خيلی مهم است .انتظارات
شخص بايد واقعی و متناسب با شرايط وی باشد .متذکر میشويم که طبيعیترين نتيجه

پيوند مو با تکنيک کاشت به روش ميکروگرافت به دست آمده يعنی پس از مدت زمان
مقرر ( 6-9ماه) هيچکس متوجه کاشت مو در فرد نشده و محل کاشت مو کام ً
ال طبيعی

به نظر میرسد ولی به دليل محدوديتهايی که به صورت ذاتی در تکنيکهای کاشت
مو وجود دارد هيچگاه نميتوان تراکم کام ً
ال شبيه موهای طبيعی را ايجاد کرد .غالب ًا
بیماران تحت تأثیر تبلیغات کاذب رسانهها که «هر هزار تار مو فالن مقدار تومان» و یا
«در یک جلسه صاحب  15هزار تارمو میشوید» از پزشک میپرسند که چند تار مو

برایم میکارید؟ و یا اینکه درخواست کاشت تعداد زیادی تارمو را میکنند .واقعیت این
است که نتیجه کاشت مو نه فقط به تعداد موهای کاشته شده ،بلکه به نوع چی ِدمان موها
هم بستگی دارد و حتی میتوان گفت که فاکتور دوم به مراتب مهمتر از اولی میباشد.

برای مثال اگر برای فرد  3000تارمو شامل هزار گرافت سه تارمویی و برای فردی دیگر
سه هزار تارمو شامل  1500گرافت یک تارمویی و  750گرافت دو تارمویی کاشته شود،
نتیجه کاشت در فرد دوم بسیار بهتر و زیباتر خواهد بود ،در صورتی که تعداد تارموی

کاشته شده در هر دو مورد یکسان است .گاهی هم ممکن است تعداد زیادی تارمو برای

فرد کاشته شده ولی اصل نامنظمی و زاویه ورود گرافتها به پوست در کاشت مو رعایت
نگردد .در این حالت هم با اینکه تعداد موی کاشته شده کافی میباشد ولی نتیجه کاشت
مو به دلیل عدم رعایت اصول زیبایی مورد رضایت بیمار قرار نخواهد گرفت.

بهترين فرد برای پيوند موی طبيعی کسی است که در منطقه دهنده مو دارای موهای

ضخيم با تراکم کافی بوده و طاسی وی نيز قابل مالحظه ولی محدود باشد (منطقه آن
کوچک باشد) .اگر تراکم موهای قبلی بيمار در منطقه گيرنده مو زياد باشد ممکن است
وی پس از کاشت مو متوجه افزايش بيشتر تعداد موها نشده و لذا رضايت کافی به دست

نيايد.
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قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

موهای کاشته شده دائمی بوده و لذا به خصوص در مورد خط رويش مو در جلوی

سر بايستی کام ً
ال بيمار را توجيه کرد و از بابت آن رضايت کامل داشته باشد .در غير
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اين صورت در آينده مشکالتی وجود خواهد داشت .قبل از پيوند بايد اين خط را دقيق ًا

مشخص نمود و چون اين خط برای مابقی عمر بيمار باقی ميماند لذا بايد در طراحی
آن نهايت دقت را نمود .طراحی اين خط يکسری محاسباتی داردکه رعايت آنها برای
حصول نتيجه خوب و طبيعی بسيار مهم است.
به طورکلی مهمترين قسمت موی سر از نظر علم زيبايیشناسی چهره ،خط رويش مو
در جلوی سر میباشد .اين خط اولين قسمتی از چهره است که در جلوی چشم بيننده
به نظر آمده و میتواند نمادی از سن ،زيبايی ،جوانی و خوشتيپ بودن وی باشد .اين
خط چيزی است که به اصطالح قاب (چهارچوب) صورت را تشکيل داده و لذا اهميت
فوقالعادهای در زيبايی چهره بازی میکند .بنابراين بازسازی خط فوق به صورت تا حد
امکان طبيعی و متناسب با سن بيمار و با در نظر گرفتن آينده وی ،مهمترين بخش کاشت
موی طبيعی بوده و بايستی وقت و انرژی زيادی برای آن صرف نمود.

كاشت (پيوند) موي طبيعي

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

در صورت صرف وقت و دقت کافی چنين خط موی زيبايی در جلوي سر خلق خواهد شد.

خط رويش مو در جلوی سر در حقيقت يک نوار به عرض چند ميليمتر بوده که به
صورت طبيعی دارای چند مشخصه میباشد:
 )1شکل کلی اين خط شبيه حرف  Mاست به اين معنی که در طرفين مقداری تو رفتگی
داشته و در وسط به سمت جلو متمايل است.
 )2اين خط در هر قسمت دارای نمای نامنظم و تا حدی زيگزاگ است يعنی يک خط
صاف و يک دست نمیباشد.
 )3موهای اين نوار به صورت فوليکولهای تک مويی و نازک هستند.
 )4زاويه خروج موها از پوست در همه جای اين نوار سی درجه رو به جلو است منتها در
قسمتهای کناری ،موها ضمن حفظ اين زاويه مقداری به طرفين هم متمايل شدهاند.
 )5در هر قسمت از اين نوار همه موها دارای يك زاويه بوده و هم جهت میباشند.
تمامی اين موارد بايستی در کاشت مو در اين منطقه حساس رعايت شود در غير اين
صورت خط موی جلوی سربه صورت عروسکی درمیآيد که بسيار زشت و زننده است
و ترميم آن هم فوق العاده مشکل و گاهی غيرممکن میباشد.
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خط رويش مو درجلوی سر به صورت طبيعی (بدون کاشت مو)
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کاشت مو در محل خط رويش موی سربصورت غيرطبيعی

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

کاشت مو در محل خط رويش موی سر به صورت طبيعی

كاشت (پيوند) موي طبيعي

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

کاشت مو در محل خط رويش موی سر به صورت طبيعی

اکثر افراد طاس دوست دارند که خط موی جلوی سرشان به اندازه زمانی باشدکه 20-25
ساله بوده يعنی وقتی که دچار ريزش مو نشدهاند .درحاليکه در طراحی اين خط ،سن
قبلی شخص در نظرگرفته نشده بلکه سن فعلی وی و همچنين سالهای بعدی عمر فرد
در مدنظر قرار گرفته و خط متناسبی برای وی ترسيم میگردد .به همين دليل به عنوان
يک اصل کلی خط موی جلوی سر بايستی در باالترين حد ممکن (نسبت به سن فرد)
قرارگيرد .رعايت اين اصل به خصوص در مورد نواحی کناری خط موی جلوی سر از
اهميت زيادی برخوردار است.
اصالح خط موی جلوی سر که توسط افراد غيرمتخصص و فاقد صالحيت الزم طراحی
و کاشت شده است فوقالعاده مشکل و درخيلی از موارد غيرممکن است .سختترين
حالت زمانی است که خط مو را پايينتر از حد عادی آوردهاند و اگر اين وضعيت با گرد
کردن بيش از حد خط نيز همراه باشد (يعنی شکل  Mرعايت نشده باشد) کار اصالح
به مراتب دشوارتر میگردد .در هرحال به دليل دشواری اصالح خط موی غيرعادی بهتر
است در انتخاب پزشک معالج دقت و وسواس کافی به عمل آيد.
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طراحی صحيح خط موی جلوی سر

متقاضيان محترم کاشت موی طبيعی بايستی در نظرداشته باشند که نتيجه کلی کاشت
موی طبيعی از نظر رضايتبخش بودن و طبيعی شدن کار به عوامل زير بستگی دارد:
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الف) ميزان پوششدهی موها در منطقه کاشت که خود تابعی از فاکتورهای ذيل است:
تراکم (تعداد) موها در ناحيه دهنده (بانک مو) ،مشخصات ظاهری موهای ناحيه دهنده،
مشخصات پوست سر (ازجمله رنگ پوست) در منطقه طاس ،سايز و شکل کلی سر
بيمار و مشخصات پوست سر در منطقه دهنده.
ب) ميزان مهارت پزشک از نظر علم پزشکی و لذا اين کار حداالمکان بايستی توسط
متخصص پوست و مو انجام شود .اگر به متخصص پوست مراجعه کرده و ايشان به

داليل متعدد توصيه کرد که کاشت مو به درد شما نمیخورد حتم ًا حرف او را قبول کرده
و برای اطمينان به پزشکان با تخصصهای ديگر مراجعه نکنيد زيرا متخصص پوست
است که به دليل برخورداری از علم کاشت مو و وجدان کاری ناشی از اين دانش بهترين
توصيه را به شما مینمايد.
پ) هنر متخصص پوست از نظر علم زیباییشناسی که بتواند با استفاده از نقاط ضعف و
قوت بيمار بهترين نتيجه ممکن را برای حال و آينده وی به وجود آورد.
ت) وجدان کاری پزشک که سهم عمدهای از کار را تشکيل میدهد.

كاشت (پيوند) موي طبيعي
ث) انتخاب بيمار مناسب کاشت موی طبيعی از هر نظر مانند سن ،نوع ريزش مو ،وجود
بیماریها و فاکتورهای ديگر.
ج) وضعيت روحی و روانی بيمار ،اهداف ،آرزوها و انتظارات وی که بايستی منطقی و
واقعگرايانه باشد.

■ محدوديت های انجام کاشت مو
کاشت موی طبيعی مثل همه کارهای دست بشردارای يکسری محدوديت های بالقوه
میباشد .اين محدوديتها بر دو نوع هستند:
الف) محدوديتهايی که در رابطه با بيمار میباشند:
 )1تعداد موهای قابل برداشت از منطقه دهنده مو
واضح است که هرچقدر منطقه دهنده مو در فرد کوچکتر و محدودتر باشد تعداد
موهای آن هم کمتر شده و بالطبع نتيجه کاشت مو هم ضعيفترخواهد بود.
 )2کيفيت موهای قابل برداشت از منطقه دهنده مو
هرچقدر مو نازکتر و رنگ آن روشنتر باشد ميزان پوشانندگی آن (نسبت به موهای
ضخيم و مشکی) کمتر بوده و تراکم کمتری ايجاد میکنند .در ضمن موهای مجعد
پوشش بيشتری نسبت به موهای صاف به وجود میآورند.
 )3وسعت منطقه طاس
مشخص است که با افزايش وسعت منطقه طاس(و چون به هرحال تعداد موهای
برداشت شده محدود است) ميزان تراکم موهای کاشته شده (يعنی تعداد موها در هر
سانتيمترمربع) نيز کاهش میيابد.
ب) محدوديتهايی که در رابطه با تکنيک کاشت موی طبيعی در حال حاضر وجود
دارند (به توضيحات قسمت بعدی توجه کنيد):
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■ تصورات غلطی که در رابطه با کاشت موی طبيعی و نتايج آن در ذهن مردم
وجود دارد

وقتی فردی متقاضی کاشت موی طبيعی است يکسری تصورات و پيشداوریهايی در
ذهن خود از کاشت موی طبيعی و نتايج آن دارد که معموالً با واقعيات بسيار فاصله

دارند .با معاينه صحيح و مشورت ذهنيت فرد روشن شده و متوجه واقعيتهای امر
میگردد .شماری از تصورات غلط عامه مردم در مورد کاشت موی طبيعی و نتايج آن
در ذيل آورده شده است:
 )1موهايی را که اندکی کمپشت شده است میتوان باکاشت مو پرپشتترکرد.
در کاشت مو از طريق ايجاد يک شکاف بسيار ظريف يک گرافت وارد پوست میشود.
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اين سوراخ (با اينکه بسيار ظريف است) به هرحال فضايی را اشغال میکند .اگر منطقهای

که میخواهيم در آن کاشت مو انجام دهيم کام ً
ال طاس باشد هيچ مشکلی به وجود
نخواهد آمد .ولی اگر بخواهيم در البهالی موهای موجود (به خصوص اگر اين موها
ضخيم و باکيفيت باشند)کاشت انجام دهيم الزم است که فضای کافی درالبهالی موها
وجود داشته باشد تا بتوان آن شکاف را ايجاد نمود.
در حقيقت تا زمانی که بيشتر از  50درصد از تراکم موها کاسته نشده است ،به دليل
ناکافی بودن فضای (خالی ازمو) در بين موهای موجود فرد نمیتوان درالبهالی آنها

شکاف ايجاد کرد و اگر هم به زور اين کار را انجام دهيم اوالً ممکن است به ريشه

موهای اطراف آسيب وارد شود و ثاني ًا حتی اگر آسيبی به ريشه موهای اطراف وارد
نشود اين ريشهها مزاحم ريشه موی کاشته شده خواهند شد و لذا درحين درآمدن موی
کاشته شده به احتمال زياد کيست مويی و جوشهای چرکی بد فرم ايجاد میگردد .اين
ضايعات موجب اختالل در بيرون آمدن موهای کاشته شده گرديده و نتايج کاشت مو

كاشت (پيوند) موي طبيعي
را خراب میکنند.
بنابراين منطقی است که کاشت موی طبيعی را زمانی انجام دهيم که حداقل پنجاهدرصد
از موهای يک منطقه از سر دچار ريزش شدهاند تا بتوان بدون مشکل کاشت مو را انجام
داد و فرد هم از نتايج آن لذت ببرد.
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با توجه به اينکه پوست سر به مقدار زیادی از البالی موها ديده می شود
کاشت مو در اين افراد قابل انجام است.

 )2با کاشت موی طبيعی میتوان تراکمی شبيه تراکم موهای کام ً
ال طبيعی ايجاد کرد.
در کاشت موی طبيعی شکافهای بسيار ظريفی برای قراردادن گرافتها در پوست
منطقه طاس ايجاد میگردد .اگر اين شکافها خيلی به همديگر نزديک باشند پوست بين

آنها پاره شده ( ِجرمیخورد) و دو شکاف کوچک تبديل به يک شکاف بزرگ میشود
که حالت مطلوبی نيست .لذا مجبوريم يک فاصله حداقلی را رعايت کنيم .فاصله فوق
حدود  2-3برابر فاصله بين موهای با تراکم عادی بوده و به همين نسبت هميشه تراکم
موهای کاشته شده در جلسه اول کمتر از تراکم موهای عادی است .در جلسات بعدی

كاشت موي طبيعي
میتوان اين فاصله را کمتر و کمتر نمود (البته با توجه به محدوديت تعداد موهای قابل
برداشت از پشت سر) ولی به هرحال هيچگاه از نظر فاصله بين موها مانند موهای طبيعی
نخواهد شد و بالطبع تراکم کام ً
ال شبيه موهای طبيعی هم به وجود نخواهد آمد .تراکمی

که در جلسه اول کاشت مو میتوان به طور معمول ايجاد کرد  20-35گرافت در هر
سانتيمترمربع است که آن را میتوان در جلسات بعدی تا  40-50افزايش داد .تبليغاتی
که در رسانهها (به خصوص کانالهای ماهوارهای) شده و ادعا میشود که تراکمی شبيه
تراکم موی عادی (و گاهی بيشتر از تراکم موی طبيعی!) به وجود میآيد شيادی بوده و
صحت ندارد.
 )3يک فرد طاس تا هر چند جلسه که بخواهد میتواند کاشت مو انجام دهد.
کاشت موی طبيعی دارای يکسری محدوديتهای بالقوه میباشد که يکی از مهمترين
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آنها محدود بودن تعداد جلسههای قابل انجام کاشت مو در هر فرد است .علت اين
محدوديت آن است که تعداد موهای قابل برداشت ازمنطقه دهنده مو بيشتر از حد
مشخصی نمیباشد (حدود  10-12هزار تار مو).
به عنوان يک اصل کلی فقط تا حدی میتوان از موهای منطقه دهنده مو برداشت کرد
که آسيبی به منطقه برداشت وارد نشده ،پوست تحمل برداشت را داشته باشد و در
ضمن نمای ظاهری آن هم بدشکل و بدفرم نشود .بنابراين تعدادموهای قابل برداشت
محدوديت داشته و نمیتوان همه اين موها را برداشت کرد.
از صحبتهای باال مشخص میشود که حتی در بهترين شرايط تعداد موهای قابل

دسترس برای کاشت در منطقه طاس محدود میباشد .در روش  FUTمعموالً 3-4هزار
تارمو در يک جلسه بيشتر نمیتوان برداشت کرد و در روش  FITبسته به مشخصات
پوست و موی فرد اين عدد به  5-6هزار تار مو در يک جلسه بالغ میگردد.
اغلب بيماران پس از يک جلسه کاشت موی طبيعی موفقيتآميز و با مشاهده تراکم کمتر
از طبيعی در منطقه کاشت درخواست کاشت موی مجدد را در همان ناحيه میکنند با

كاشت (پيوند) موي طبيعي
اين تصور که تراکم موهای کاشته شده بيشتر و بيشترگردد .اگرچه از نظر تئوری اين
کار عملی میباشد ولی يک نکته ظريف در آن وجود دارد .کاشت موی مجدد مستلزم
برداشت دوباره مو از منطقه دهنده است و با اين کار تعداد موهای موجود در بانک موی
فرد کمتر و کمتر میشود .با کم شدن اين موها ديگر مويی برای کاشت موی بعدی در
مناطق طاسی که در آينده به وجود میآيند (که حتم ًا اين اتفاق میافتد زيرا ريزش موی

مردانه يک روند روبه جلو و دائمی است) باقی نمانده و بعدا ً برای بيمار مشکالتی به
وجود میآيد.
تصور کنيد که برای فرد 2-3بار کاشت مو در جلوی سر انجام دهيم تا تراکم بسيارخوب
به وجود آيد و طبيعی است که تعداد موهای قابل برداشت از بانک موی پشتسر هم
به شدت کاهش پيدا میکند .پس از گذشت چند سال موهای قسمتهای عقب منطقه
کاشته شده دچار ريزش موی مردانه شده و نياز به کاشت مو پيدا میکنند ولی متأسفانه
مويی در پشت سر نمانده تا اين کار را انجام دهيم .پس به عنوان يک اصل بايستی هميشه
در برداشت مو از ناحيه دهنده جانب احتياط را رعايت کرد و برای آينده هم ذخيرهای
باقی گذاشت.
 )4کاشت موی طبيعی سرطانزا است.

اين مسئله به هيچ عنوان صحت ندارد و اصوالً ماهيت انجام کار در کاشت موی طبيعی
طوری است که هيچ ارتباطی با عوامل سرطانزای پوست ندارد .مهمترين عوامل دخيل
در سرطان پوست عبارتند از :ژنتيک ،برخی موادمعدنی مثل آرسنيک و سيليکون ،اشعه
آفتاب ،هيدروکربنهای کارسينوژن و بعضی از بيماریهای ارثی.
 )5پس از کاشت موی طبيعی سردردهای بدی به وجود میآيد.
با متدهای قديمی (که ازلوازم غيرظريف استفاده میشد) گاهی سردردهايی پس از کاشت
مو به وجود میآمد ولی با تکنيکهای مدرن امروزی و بهرهگيری از ابزار بسيار ظريف
اين مسئله منتفی شده است .در حقيقت اگر فرد دچار سردردهای ميگرنی باشد با کاشت
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كاشت موي طبيعي
موی طبيعی ميزان سردرد وی کاهش پيدا میکند .البته در  1-2شب اول پس از کاشت
مو امکان وجود سردرد خفيف (مثل هرعمل ديگر) میرود که با مسکنهای معمولی به
سرعت برطرف شده و مشکل خاصی پيش نمیآيد.
 )6با کاشت موی طبيعی از ريزش موهای موجود فرد (موهايی که درحال حاضروجوددارند)
هم جلوگيری خواهد شد.
مشخص است که کاشت مو برای وضعيت فعلی طاسی بيمار انجام شده و جز تجويز
داروهايی مثل ماينوکسيديل و فيناسترايد کار ديگری برای موهای موجود فرد نمیتوان
انجام داد .ريزش يا عدم ريزش موهای فرد در آينده در رابطه با وضعيت ژنتيکی وی
بوده و ارتباطی با کاشت موی فعلی ايشان ندارد.
الزم به ذکراست که اگر کاشت مو توسط افراد فاقد صالحيت علمی برای انجام اين کار
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حساس انجام شود ،احتمال آسيب رسيدن به موهای موجود فرد رفته و ممکن است
اين موها دچار ريزش به دليل آسيب شوند ولی در هرحال ريزش موی ژنتيکی وی
تحتالشعاع قرار نمیگيرد و سير خود را طی میکند.
 )7تا هر مقداری که فرد تمايل داشته باشد میتوان خط رويش مو در جلوی سر را
پايين آورد.
خط رويش مو در جلوی سر در حقيقت يک نوار باريک از پوست سر بوده که حد فاصل
پوست بدون موی پيشانی با پوست کام ً
ال پرموی نواحی پشت اين نوار است .طراحی اين

خط يکسری محاسباتی دارد که رعايت آنها برای حصول نتيجه خوب و طبيعی بسيار
مهم است .اگر به عکس دقت کنيد متوجه میشويد که از خط رويش مو در جلوی سر
تا انتهای چانه را میتوان به سه قسمت مساوی تقسيم کرد که عبارتند از:
الف) ازخط رويش مو تا ناحيه بين دو ابرو
ب) از ناحيه بين دو ابرو تا نوک بينی
ج) از نوک بينی تا انتهای چانه.

كاشت (پيوند) موي طبيعي
اين فواصل به طور نرمال  7–9سانتيمترمیباشند .رعايت دقيق اين محاسبه در طبيعی
نشان داده شدن خط موی جديدی که برای بيمار درست میشود ،نهايت اهميت را دارا
میباشد.
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بخشهای مساوی از چانه تا خط رويش مو در جلوی سر

فاکتورهايی که در طراحی مناسب و صحيح خط موی جلوی سر از سوی پزشک لحاظ
میشوند عبارتند از:
ميزان و نوع ريزش موی سر ،سن فرد ،شکل کلی سر بيمار ،احتمال ريزش مو در آينده
(و لذا نياز به جلسات بعدی کاشت مو) و انتظارات بيمار.
اصرار بيمار به پايين آوردن زياده از حد اين خط يا گردکردن بيش از معمول آن موجب
غيرطبيعی شدن موهای جلوی سر میگردد و نمای خوبی ندارد .اکثر بيمارانی که با خط
موی پيشنهادی متخصص پوست موافقت ندارند ،وقتي که موها درآمدند نظرشان عوض
شده و متوجه میشوند که آن موقع حق با پزشک معالجشان بوده است .در هرحال اگر
هم پس از درآمدن موها نارضايتی وجود داشته باشد ،هميشه میتوان آن را پايينترآورد

كاشت موي طبيعي
يا گردتر نمود ولی اگر اين خط از ابتدا بد طراحی شود اصالح آن بسيار مشکل و گاهی
غيرممکن است .طراحی خط موی جلوی سر مطلبی است که اغلب وقت زيادی را
گرفته و در مورد محل و شکل آن بايد به اندازه کافی با بيمار مشورت شود و هيچگاه
درخواستهای غيرمنطقی اشخاص مورد موافقت قرار نگيرد.

به طورکلی بهتر است که در طراحی خط مو محتاط عمل نموده زيرا هميشه ميتوان بعدا ً

خط مو را پايينتر آورد ولی باالتر بردن آن خيلی مشکل است .بيماران كم سن معموالً
درخواست خط موي پايينتر از حد نرمال دارند ولي بايستي گفت كه ممكن است يك
خط موي پايين براي سن  20سالگي مناسب باشد ولي براي سن  30-40سالگي زشت و
غيرعادي است .اغلب قانع كردن فرد از اين نظرمشكل است .به خصوص بيماران کمسن
دارای ريزش موی شديد در صحبت با پزشک نرمش کمتری نشان داده و رسيدن به
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تفاهم با آنها دشوار است زيرا اين گروه سنی درباره محل مناسب خط موی جلوی سر
برداشت نادرستی داشته وچون به شدت نگران وضعيت فعلی خود هستند نمیتوانند در
مورد آينده خود تصور درستی داشته باشند.

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

طراحی خط موی جلوی سر به صورت بسيار طبيعی

كاشت (پيوند) موي طبيعي
 )8تعداد موهای برداشته شده از منطقه دهنده پس از کاشت در منطقه طاس بيشتر
میشود و تراکم آن به مرور زمان افزايش میيابد.
تعداد موهای هر فرد پس از تولد زياد نشده و با گذشت زمان به صورت نرمال کاهش
هم پيدا میکند .بنابراين هر تعداد مو که کاشته شود همان مقدار در میآيد و تغييری در
تعداد آنها به وجود نخواهد آمد.
 )9موها را میتوان از پوست سر برداشت و در آزمايشگاه آنها را تکثير نمود.

اين مسئله فع ً
ال در حد تحقيقات و آزمايشگاه بوده و کاربرد عملی پيدا نکرده است.
تحقیقاتی که در حال حاضر انجام میشود بیشتر روی این موضوع تکیه میکنند که

تعدادی از موهای پشت سر فرد را گرفته و سلولهای زایای ریشه مو را از آنها جدا
میکنند .سپس این سلولها در محیط کشت آزمایشگاه تکثیر پیدا کرده به طوريکه تعداد
آنها به صدها هزار میرسد و در ضمن آنها را با عناصر دیگر ترکیب میکنند تا قدرت
رشد آنها افزايش پيدا کند .بعدا ً این سلولها به صورت زیر جلدی در نواحی طاس تزریق

میشوند .سلولهای تزریق شده تبدیل به موهای جدید گردیده و طاسی فرد برطرف
میشود .به اين متد جديد درمانی ،روش  FCIگفته میشود .اين روش جديد میتواند
هم برای رشد و ضخيم شدن مجدد موهای ضعيف شده قبلی فرد مورد استفاده قرارگرفته

و هم باعث رشد موهای جديد در مناطق کام ً
ال طاس و بدون مو گردد .نظر به اينکه در
اين روش محدوديت تعداد موهای قابل کاشت وجود ندارد لذا اين اميد هست که بتوان

در يک فرد کام ً
ال طاس که فقط دارای تعداد اندکی مو در پشت سرش است ،يک سر
پر از مو به وجود آورد .با اين متد همچنين میتوان برای خانمهای دارای ريزش مو به
صورت گسترده و پخش نيز کاشت مو انجام داد .البته تا رسیدن به نتیجه مطلوب هنوز
راه زیادی باقی مانده و این تکنیک در حال حاضر کاربرد عملی پیدا نکرده است.
 )10از موی نواحی ديگر (به جز پشت و اطراف سر) شامل ريش ،زيربغل ،منطقه
تناسلی ،سينه ،پشت ،شکم و دست و پا میتوان به عنوان منطقه دهنده استفاده کرد.
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كاشت موي طبيعي
موهای مناطق مختلف بدن دارای تفاوتهای ساختاری و اساسی با يکديگر بوده و لذا
نمیتوان از موی هر ناحيه از بدن بجای موی سر استفاده کرد .بهترين مو برای کاشت
در مناطق طاس سر ،موی ناحيه مشخصی از پشت و اطراف سر میباشد .موهای نواحی
ديگر اگرچه از نظر تئوری میتوانند مورد استفاده قرار گيرند ولی به داليل زير به درد
اين کار نمیخورند:
الف) برداشت مو از اين نواحی برای بيمار بسيار مشکل و دردآور بوده و ناراحتی زيادی
ايجاد مینمايد.
ب) اسکار(جوشگاه) محل برداشت مو از نواحی ديگر برخالف پشت سر(که در زيرخواب
موهای باالی محل برداشت مخفی میشود) پوشيده نشده لذا هميشه آشکاراست.

ج) رشد موهای نواحی ديگر نسبت به موهای سراغلب کمتر است ،اين موها معموالً نازک
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و دارای رنگدانه کمی بوده و بهطورکلی از نظرمشخصات رشدی و ظاهری تفاوتهای
زيادی با موهای سرداشته و لذا عمدت ًا مناسب کاشت مو در سر نمیباشند.

د) ميزان هرز رفتن (پ ِرت) موهای نواحی ديگر هم در زمان برداشت و هم درحين کاشت
نسبت به موهای پشتسر باالتر است.
به اين داليل بهتر است هميشه از موهای پشتسر به عنوان بانک مو استفاده نماييم و
فقط در موارد استثنایی از موهای بدن استفاده کرد.
 )11از موی ديگران میتوان برای کاشت مو استفاده کرد.
به دليل عدم تطابق خصوصيات بافتی و سيستم ايمنی ما بين انسانهای گوناگون در
صورت استفاده از موهای شخص ديگر اين موها پس زده میشوند و نمیگيرند.

غالب ًا اين سؤال پيش میآيد که چرا پيوند اعضا ديگر بدن مانند کليه ،قلب و غيره پس

زده نمیشود؟ جواب اين است که اوالً احتمال پس زده شدن پيوند در مورد ساير اعضا

بدن هم وجود داشته و باال است و ثاني ًا بيمار برای جلوگيری از دفع عضو پيوند زده شده
بايستی تا آخر عمر داروهای ضدسيستم ايمنی مصرف کند .يکی از عوارض مصرف اين

كاشت (پيوند) موي طبيعي
داروها ريزش مو است ولی چون بيمار به عضو پيوندزده شده نياز دارد و ادامه زندگی
وی وابسته به وجود عضو پيوندی است لذا مجبور است ريزش مو را تحمل نمايد ولی
در مورد پيوند مو اين مسئله صدق نمیکند.
 )12کاشت موی طبيعی را میتوان در هر سنی انجام داد.
با توجه به اينکه ريزش موی مردانه يک فرآيند دائمی و رو به گسترش میباشد و با
در نظرگرفتن محدوديتهايی که در کاشت موی طبيعی وجود دارد بهتر است زمانی

اين کار را انجام دهيم که اوالً به اندازه کافی از موها ريخته شده باشد (تا به کاشت مو
جواب خوبی بدهد) و ثاني ًا ريزش موی شخص به يک مرحله پايدار و تقريب ًا ثابتی رسيده
باشد .حداقل سنی که معموالً برای انجام کاشت موی طبيعی در نظرگرفته میشود25-30

سالگی است.

 )13بايد بگذارم تا کام ً
ال طاس شوم و بعد برای کاشت مو مراجعه نمايم.
اين سؤالی است که اکثر مردان جوان مبتال به طاسی خفيف از پزشک میکنند .پاسخ
به اين پرسش به فاکتورهای گوناگونی مثل سن بيمار ،شدت و نوع طاسی ،تاريخچه
خانوادگی طاسی و بسياری عوامل ديگر داشته ولی به طورکلی بهتر است تصميمگيری را
به عهده متخصص پوست خود گذاشته و اگر متخصص پوست به شما توصيه کرد که اين
کار انجام داده و يا بالعکس آن را به تعويق بيندازيد حتم ًا گوش کرده و در صحبتهای

وی ترديد ننماييد.
 )14کاشت مو با استفاده از ليزر بهتر از کاشت موی معمولی است.
برخی از پزشکان پس از انجام کاشت مو از ليزر برای بهبودی سريعتر زخمهای موجود
استفاده میکنند ولی ليزر ارتباطی به تکنيک برداشت و کاشت مو (که مهمترين قسمتهای
کاشت موی طبيعی را تشکيل داده و نتايج کاشت مو به انجام درست آنها وابسته است)
نداشته و اگر کسی ادعا میکند که با استفاده از ليزر برای شما کاشت موی بهتری انجام
میدهد ،قصد فريب شما را داشته و ادعای ايشان کذب میباشد.
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■ يک فرد طاس چه زمانی بهتر است پيوند مو را انجام دهد؟
جواب به اين سؤال مشکل است .اکثرا ً اين عمل را زمانی انجام ميدهند که به اندازه
کافی از موها ريخته شده ولی هنوز کام ً
ال طاس نشدهاند .در کل بهتر است فرد زمانی

اين کار را انجام دهد که نسبت ًا جوان ( 25-45سال) و از نظر اجتماعی فعال است و
ميخواهد در کار و زندگی پيشرفت نمايد .البته کاشت مو حتی دردهههای 6و 7زندگی
نيز به شرط اينكه فرد از نظر وضعيت كلي سالمتي مشكلي نداشته باشد ،نتايج خوبی
خواهد داشت.
در صورتی که شروع فرآيند نازک شدن موها و طاسی در اواخر نوجوانی و اوايل دهه
بيست باشد ،میتوان به احتمال زياد پيشبينی کرد که اين فرد دچار طاسی شديد و کامل
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خواهد شد .در حاليکه اگر اين اتفاق در دهه سوم و چهارم زندگی بيافتد میتوان تصور
نمود که که فرد مبتال به کم مويی وسيع و شديد نخواهد گرديد .اين مسايل همگی در
تصميمگيری برای انجام يا عدم انجام کاشت مو در يک فرد متقاضی پيوند مو تأثير
بهسزايی دارند.

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

كاشت (پيوند) موي طبيعي

■ روشهای انجام کاشت موی طبيعی
در پيوند موی طبيعی از پشت و كنارههاي سر مو برداشته شده و در بخشهای طاس
شامل سر ،ريش ،سبيل و ابرو کاشته ميشود .اين کار به دو روش ميکروسرجری
( )FUTو روش جديد غيرجراحی ( )FITانجام میشود .طريقه کاشت موهای برداشته
شده در هر دو روش  FITو  FUTيکسان است و موها در هر دو روش به صورت
ميکروگرافت کاشته میشوند و اختالف اين دو روش فقط در نوع برداشت موها است .به
عنوان يک اصل کلی در حال حاضر  FUTمتد استاندارد پيوند مو در دنيا بوده و روش
 FITبيشتر به عنوان روش کمکی (يعنی جلسه دوم کاشت مو) و به جهت افزايش تعداد
گرافتهای برداشته شده مورد استفاده قرار میگيرد و فقط موارد کمی هست که از روش
 FITبه عنوان جلسه اول پيوند مو استفاده میشود.
کاشت مو يک عمل جراحی سرپايي محسوب شده و نيازي به بستري شدن در بيمارستان
ندارد .اين کار در اطاق عمل کلينيک و يا مرکز جراحی محدود و با ابزارهای عمدت ًا يک

بار مصرف انجام و به دليل ماهيت سرپايی آن و رعايت احتياطهای الزمه احتمال بروز
عفونت در آن تقريب ًا صفر است.

مناطق مختـلف پوست سر که برای انجام کاشت موی طبيعی دارای اهميت هستند
عبارتند از:
الف) منطقه برداشت مو (بانک مو)
منطقه خاصی از پشت و طرفين سر را بانک مو میگويند .موهای اين مناطق دارای گيرنده
هورمون مردانه (تستوسترون) نبوده و لذا تحت تأثير اثرات ريزش موی اين هورمون قرار
نمیگيرند ،بنابراين حتی در افرادی که دارای ژنتيک مثبت دال بر وقوع طاسی مردانه
هستند ،اين نواحی دچار ريزش مو نشده و يا اينکه خيلی کم دچار ريزش مو میگردند
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و معموالً تا سنين باال باقی میمانند .به همين دليل بهترين منبع (بانک) برای برداشت،
موهای پشت و طرفین سر هر شخص میباشد و اين چيزی است که در طول سالها
انجام کاشت موی طبيعی به اثبات رسيده است .نکته مهم اين است که اين موها حتی
در صورت انتقال به نواحی طاس خاصيت عدم ريزش خود را حفظ کرده و نمیريزند.
بسته به مشخصات پوست و موی فرد در اين نواحی و روش انجام شده برای برداشت
مو ( FUTو يا  )FITسه الی چهار مرتبه میتوان از اين بانک مو ،برداشت نموده بدون
اينکه مشکلی برای فرد به وجود آيد .با برداشت مو از اين ناحيه به روش  FUTيک
خط اسکار (جوشگاه) باريک در محل به وجود آمده که از نظر علم زيبايی ناپيدا بوده
زيرا در زير خواب موهای پشت سر مخفی میشود .واضح است که در صورتی که فرد
موهای سرش را از ته بزند ،اين خط باريک ديده خواهد شد.
120

اسکار محل برداشت در پشت سر به روش FUT
اين خط مويی باريک در زير خواب موهای پشت سر بخوبی مخفی خواهد شد

در روش  FITبا استفاده از پانج بسيار ظريف فوليکولهای مو به صورت تکبهتک
برداشته میشوند .محل برداشت به صورت اسکارهای دايرهای بسيار کوچک درآمده
که همانند روش  FUTدر زير خواب موهای پشت سر مخفی میشوند ولی اگر فرد
موهايش را از تَه بتراشد مشخص خواهند بود.

كاشت (پيوند) موي طبيعي

اسکارهای محل برداشت در پشت سر به روش FIT
اين نقاط كوچك بدون مو در زير خواب موهاي پشت سر كام ًال مخفي خواهند شد.

اين سؤال همواره از سوی بيماران مطرح میشود که آيا الزم است موهايم را برای انجام
کاشت مو کوتاه کنم؟ پاسخ اين سؤال بستگی به روش کاشت مو دارد .برای انجام متد

 FITکوتاه کردن تقريب ًا کامل موهای بيمار الزامی بوده و بدون تراشيدن کامل موها انجام

 FITغيرممکن میباشد .در مورد روش  FUTميتوان موهاي پشت سر را کام ً
ال کوتاه
نکرده بلکه فقط نواری را که میخواهيم برداشت کنيم با نمره چهار کوتاه کنيم که در
اين صورت حتی بالفاصله پس از اتمام عمل هم هيچکس متوجه برداشت نوار نخواهد
شد .ولی در مورد قسمت کاشت بايستی اين منطقه دارای موهای تقريب ًا کوتاه باشد (در
حد نمره چهار) در غير اين صورت جاگذاری گرافتها در البهالی موهای بلند موجود
در محل کاشت بسيار مشکل میباشد .از طرف ديگر وقتی که موها را در منطقه کاشت
کوتاه نکنيم شستشوی محل کاشت پس از عمل خيلی سخت شده و بايستی بيمار احتياط
زيادی کند تا آسيبی به موهای کاشته شده وارد نشود .بهطورکلی نظر مؤلف کوتاه کردن
کامل همه موهای سر با نمره چهار قبل از انجام کاشت مو میباشد البته همان طور که
گفته شد اين مطلب برای قسمت برداشت در پشت سر اجباری نبوده ولی در هر حال
اگر انجام شود بهتر میباشد.
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ب) مناطق کاشت مو

جلوی سر ،منطقه باالی سر (قله سر) و منطقه پشت سر ( ِورتکس) نواحی از پوست سر

هستند که درگير روند طاسی مردانه شده و میتوان در آنها کاشت مو انجام داد .منطقه
جلوی سر خود شامل سه قسمت است:
خط موی جلوی سر ،منطقه پشت خط موی جلوی سر تا قله سر و منطقه شقيقهها.
مسائل در رابطه با کاشت مو در خط موی جلوی سر قب ً
ال توضيح داده شده است .بسياری

از افراد جوان و کم سال با ريزش مو در شقيقهها برای کاشت مو مراجعه کرده که به
همان داليلی که در قسمتهای قبلی گفته شده است ،اين کار را زمانی میتوان انجام داد
که وضعيت ريزش موی فرد به يک حالت پايدار رسيده است يعنی  30الی 35سالگی و
قبل از اين سن کاشت مو در شقيقهها گرچه انجام شدنی است ولی کار صحيحی نبوده
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و عاقالنه نمیباشد.

ريزش موی شديد و کامل در ناحيه جلوی سر
اين شخص کانديد خوبی برای کاشت مو است.

كاشت (پيوند) موي طبيعي

اين مرد  45ساله دارای ريزش مو در شقيقه ها است
و مورد خوبی برای کاشت مو می باشد.

منطقه ورتکس ناحيهای است ما بين قله سر و بانک مو که موهای آن دارای خوابهای
متفاوتی هستند .ريزش مو در اين منطقه معموالً به شکل يک دايره بدون مو است .اگر
در سن پايين که هنوز وضعيت ريزش مو در اين منطقه ثابت و پايدار نشده است ،اقدام

به کاشت مو در ورتکس نماييم ،به دليل پيشرفت روند طاسی مجددا ً اطراف دايره کاشته
شده ،خالی گرديده و منظره زشتی به وجود میآيد لذا انجام کاشت مو در منطقه ورتکس
در سن پايين کار بسيار اشتباهی میباشد.

قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو
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قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

کاشت موفقيت آميز مو در منطقه ورتکس
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به عنوان يک اصل کلی ،برای مناطق سهگانه ريزش مو در سر بايستی زمانی کاشت مو
را در نظر گرفت که طاسی قابل مالحظه و شديد در اين مناطق به وجود آمده و سن
فرد هم حداقل  25ساله باشد .البته حتی برای اين قانون کلی هم استثنائاتی وجود دارد و
در هر حال بهتر است هميشه حقيقت امر را از متخصصين پوست دارای سابقه و تجربه
کاری کافی در کاشت موی طبيعی جويا شده و هيچگاه به صرف تبليغات و وعده و
وعيدهای افراد غيرمتخصص دست به انجام پيوند مو زده نشود زيرا با اين کار شخص
در راهی قدم میگذارد که انتهايش جز تباهی و پشيمانی چيزی نخواهد بود .کافی است
سری به دادگاههای جرايم پزشکی بزنيد تا صحبتهای دلسوزانه مؤلف را به خوبی
متوجه شويد.

كاشت (پيوند) موي طبيعي

ريزش قابل مالحظه مو در نواحی جلوی سر و قله سر
اين اشخاص کانديد عالی برای کاشت موی طبيعی هستند.
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ريزش مو فقط در ناحيه جلوی سر
با توجه به اينکه پوست سر از البالی موها ديده می شود کاشت مو در اين فرد قابل انجام است

كاشت موي طبيعي
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 )1روش ميکروسرجری ( ) FUT

درروش ( FUTميکروسرجری) با بيحسی موضعی و بدون احساس درد يک نوار
از بانک مو برداشته میشود .منطقه برداشت مو ناحیه خاصی از پشت سر میباشد که
موهای آن به دلیل نداشتن گیرنده هورمونهای مردانه دچار ریزش نمیشوند .دقت در
محل برداشت از بانک مو بسيار مهم است .اگر موها باالتر يا پايينتر از ناحيه مناسب
برای برداشت مو ،برداشته شوند و يا از موهای جلوی گوشها (ناحيه گيجگاهی) استفاده
شود ،با پيشرفت طاسی در آينده (که احتمال آن زياد است) اسکار محل برداشت که
تابهحال با موهای پشت و طرفين سر پوشيده شده و پنهان میگرديد ،آشکار گشته و
به خوبی قابل رؤيت خواهد بودو در ضمن احتمال ریزش موهای کاشته شده در آینده
میرود ،زیرا این موها دارای گیرنده هورمونهای مردانه میباشند .لذا در برداشت موهای
اين منطقه بايستی دقت کافی به عمل آمده و از محل مناسب برداشت مو انجام شود.

كاشت (پيوند) موي طبيعي

محل برداشت مو درپشت سر (بانک مو)

طول نوار قابل برداشت از پشت سر 20-30سانتيمتر و عرض آن  10-18ميليمتر است.
ابعاد اين نوار محدوديت داشته زيرا بايستی طول و عرض آن طوری انتخاب شود که
آسيبی به پوست پشت سر وارد نيآمده و پوست تحمل کشش آن را داشته باشد و از آن
مهمتر به بخيههای پشت سر (که البته بسيار ظريف هستند) فشاری وارد نيامده تا اسکار
(جوشگاه) بخيه فوق به صورت يک خط مويي درآمده و معلوم نباشد .عوامل متعددی
در ايجاد شکل نهايی اسکار محل برداشت از پشت سر دخالت دارند شامل:
الف) رعايت تکنيک صحيح جراحی و استفاده از نخ بخيه مناسب و ظريف.
ب) حفظ بهداشت محل برداشت مو درحين کار و روزهای پس از عمل.
پ) کشش پوست بيمار.
ت) در نظرگرفتن محل مناسب برای برداشت.
ث) بيماریهای زمينهای در شخص مثل اختالالت مادرزادی در ساختار کالژن (ملکول
ترميم زخم) که دراين صورت جوش خوردن محل بخيه با اشکال همراه خواهد بود.
ج)برداشتهای قبلی از بانک موی فرد که پوست را سفت و غيرقابل انعطاف میکند.
چ) مراقبت صحیح از منطقه برداشت در روزهای پس از کاشت مو

اکیدا ً توصیه میشود که برای دو هفته پس از کاشت مو منطقه برداشت در پشت سر را
با حوله گرم و مرطوب به دفعات در طول روز و شب کمپرس نموده و در همین مدت
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كاشت موي طبيعي
از خم کردن سر از ناحیه گردن رو به جلو پرهیز شود .شستشوی مرتب این ناحیه نیز

اهمیت به سزایی دارد .در صورت رعايت نکات فوق معموالً محل برداشت به شکل
يک خط مويی نازک درآمده که در زيرخواب موهای پشتسر مخفی شده و معلوم
نمیباشد .به عبارت ديگر پس از انجام کاشت مو و وقتيکه التهابات و قرمزی محل
برداشت برطرف شد ،به صورت عادی هيچکس متوجه محل برداشت نخواهد شد مگر
اينکه موها از ته تراشيده شوند که حتی در آن زمان هم فقط يک خط باريک اسکار
ديده میشود .برداشت نوار فوق در صورتيکه به درستی انجام شود ،هيچگونه آسيبی
به اعصاب و عروق اصلی پوست سر وارد نمیکند زيرا سطح برش در باالی عروق و
اعصاب مهم پوست قرار دارد.
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در اين بيمار برداشت مو از ناحيه پايينتر از منطقه
درست انجام شده است .نتيجه کار اين است که نه
تنها اسکار محل برداشت زشت و بدمنظره میشود بلکه
موهای کاشته شده هم به زودی دچار ريزش می گردند.

سپس اين نوار به قطعات کوچک تقسيم میگردد بهطوريکه در هرقطعه  1-3تارمو
وجود داشته باشد (به هرقطعه يک گرافت گفته میشود) .گرافتهای حاصله در محلول
سرم نمکی خنک قرار داده میشوند .در اين محلول خنک میتوان گرافتها را تا 2-4
ساعت زنده و بدون آسيب به بافتهای حياتی آن نگهداری نمود.
سپس منطقه طاس (گيرنده مو) ابتدا تحت بيحسی کامل درآمده و مقداری محلول سرم

كاشت (پيوند) موي طبيعي
نمکی در زير آن تزريق شده تا پوست ورم کرده و ايجاد شکاف و جاگذاری گرافتها
راحتتر انجام شود .بعد با استفاده از تيغهای خيلی نازک و کوچک شکافهای بسيار
ظريف و متعدد در مناطق طاس ايجاد ميگردد .محور طولی اين شکافها و زاويه و عمق
فرو رفتن تيغ برای هر منطقه از موضع کاشت مو متغير بوده و دقت دراين مرحله است
که نتيجه نهايي کاشت مو را مشخص مینمايد .مهمترين فاکتور در مورد جهت مويي که
بعد از کاشت در میآيد ،زاويه شکافی است که ايجاد ميشود به عبارت ديگر هر زاويه و
جهتی که در زمان درست کردن شکاف ايجاد شود موی درحين کاشت هم از آن تبعيت
ميکند و متعاقبا مو با همان جهت از پوست بیرون آمده و رشد میکند .به صورت معمول
بايستی جهت شکافها موازی جهت رشد موهای موجود فرد بوده و يا از جهت موهای
قبلی فرد در همان منطقه تبعيت نمايد و عمق آن هم  4–6ميليمتر میباشد.
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شکافهای ايجادشده (به نمای نامنظم شکاف ها توجه شود)

پس از آن هر گرافت در يک شکاف قرار داده ميشود .اين مرحله بسيار وقتگير بوده
و حدود  3-4ساعت طول ميکشد .بهتر است موهای کاشته شده  4-5ميليمتر بلندی
داشته باشند .انتقال گرافتها از محلول نمکی خنک به داخل شکافها با پنسهای بسيار

كاشت موي طبيعي
ظريف و نازک انجام میشود تا آسيبی به آنها وارد نيايد .زمان انتقال برای هر گرافت
نبايستی از  2-3دقيقه تجاوز نمايد و در طول اين مدت هم گرافتها توسط سرم نمکی
خنک به طور مرتب خيس نگه داشته میشود تا از خشک شدن آن جلوگيری شود زيرا
يکی از شايعترين علل نگرفتن گرافتهای پيوند زده شده خشک شدن آنها در حين
انتقال و کاشت در شکافها است.
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گرافت های کاشته شده (به نمای نامنظم کاشت دقت شود)

برای حصول بهترين نتيجه گرافتهای تک مويی در قسمت خط رويش مو در جلوی سر
کاشته میشوند زيرا اين بخش از سر به طور طبيعی دارای موهای تکی است .گرافتهای

دوتايی و سهتايی در عقب خط رويش مو در جلوی سرکاشته میشوند تا نتيجه کام ً
ال
طبيعی به وجود آورده شود .گرافتهای 4و 5تار مويی خيلی نادر هستند ولی در صورت
وجود از آنها برای منطقه ورتکس استفاده میشود.

كاشت (پيوند) موي طبيعي

گرافتهای حاوی يک تار مو

گرافتهای حاوی  2-3تار مو
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گرافت های حاوی  4و  5تار مو

بیمار در مدت زمان چند ساعته کاشت مو میتواند به تماشای فيلم مورد عالقهاش
بپردازد ،موسيقی گوش کرده و يا مطالعه کند .تعدادی از افراد هم مايل هستند که به
جريان عمل دقت کرده و حتی گاهی خود را مشغول شمارش گرافتهای کاشته شده
ش رفته و ايشان هيچگونه دردی نخواهند
میکنند .به هرحال عمل با راحتی کامل بيمار پي 
داشت .در پايان عمل آخرين بازبينیها انجام شده تا مطمئن شويم که گرافتها کام ً
ال در

منافذ قرار گرفتهاند و هيچکدام از آنها بيرون نزده و يا خارج نشدهاند و خونريزی هم

كاشت موي طبيعي
وجود ندارد .پس از اتمام کار ،سر بيمار پانسمان میشود .پانسمان کردن کمک به کنترل
خونريزی پس از عمل کرده ،موضع کاشت مو را از آسيبهای احتمالی حفظ میکند و
در کل برای آرامش و رفع استرس پس از عمل در بيمار مفيد است .پانسمان روز بعد باز
میشود و پس از آن بهتر است که سر بيمار باز بوده و در معرض جريان هوا و آفتاب
باشد .عرق کردن زياد برای موضع کاشت مو ضرری ندارد .مسايلی مثل آلودگی هوا و
گرد و غبار در محل کار در حد متعارف ارتباطی به نتايج کاشت مو ندارند.
حسن بزرگ  FUTاين است که در يک جلسه  4-6ساعته 3- 4هزار تار مو (يا به
عبارتی در حدود  1500-2000گرافت) کاشته شده و لذا اتالف وقت وی نسبت به FIT
خيلی کم است .بزرگترين مزيت  FUTکيفيت باالی موهای برداشته شده (نسبت به
 ) FITاست به اين معنی که موها در  FUTدارای چربی دور فوليکولی بيشتری بوده
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و به اصطالح چاقتر هستند و همين چربی بيشتر نقش بسيار مؤثری در بقای فوليکول
موی جداشده از ناحيه دهنده مو دارد.
به همين دليل بهتر است برای جلسه اول کاشت مو و به خصوص مواقعی که تراکم باال
مورد نياز است و يا اينکه میخواهيم کاشت مو را برای جلوی سر و خط رويش مو انجام
دهيم از روش  FUTاستفاده کنيم.

 )2روش غيرجراحی ()FIT

نام دیگر این روش  FUEاست .در روش  FITبجای ايجاد برش در پشتسر ،موها به

صورت دانهبهدانه و با دستگاهی بسيار ظريف برداشته میشوند .موارد کاربرد FITنسبت
به  FUTکمتر بوده و منحصر به سه مورد است که عبارتند از:
 )1موقعی که تراکم موها در منطقه برداشت در پشتسر کم بوده و يا به عبارتی فاصله
بين موها زياد باشد .پس نتيجه میگيريم که  FITبرای افرادی که موهای پرپشت در

كاشت (پيوند) موي طبيعي
قسمت پشتسر دارند ،روش مناسبی نبوده و بايستی برای اين افراد از FUTاستفاده
شود.
 )2مواقعی که ميزان کشش پوست پشتسر کم بوده و لذا امکان برداشت نوار از پشت
سر نمیباشد .اين حالت بيشتر زمانی رخ میدهد که يکبار برای فرد  FUTانجام شده و
جهت تکميل کار قبلی و يا کاشت مو در مناطق طاس جديد بايستی کاشت موی مجدد
انجام شود ولی به دليل برداشت قبلی يک نوار از پشت سر امکان برداشت مجدد نوار
مشابه وجود ندارد .البته اين مسئله هميشگی نيست و در بسياری از موارد میتوان 2يا
حتی  3بار از پشت سر نوار برداشت کرد ولی اگر نتوان اين کار را در جلسات دوم و به

بع ِدکاشت مو انجام داد آنگاه  FITکاربرد پيدا میکند.

 )3اگر خود فرد اصرار به انجام  FITداشته باشد مث ً
ال از جراحی (حتی جراحی سرپايی

مثل  ) FUTمیترسد و يا به داليلی با برش پشتسر مشکل داشته و نمیخواهد اين
کار انجام شود.
حسن بزرگ FITاين است که به دليل عدم نياز به برداشت نوار از پشتسر ،محل
برداشت موها خيلی مشخص نبوده و لذا اين روش بهخصوص برای کسانی که تمايل
دارند موهايشان را خيلی کوتاه نگه دارند (که در اين حالت محل برداشت مو در روش
 FUTبه هرحال به صورت يک خط باريک ديده میشود) روش مناسبتری است .در
ضمن تعداد موهای قابل برداشت در  FITمحدوديت کمتری نسبت به روش FUT
داشته و میتوان در یک جلسه  5-6هزار تارمو (وگاهی بيشتر با توجه به بانک موهای
وی) برداشت نموده و کاشت .حسن ديگر FITاين است که در موارد خيلی خاص
میتوان از موهای بدن هم استفاده نمود در حاليکه در FUTفقط موهای پشت سر
قابل استفاده هستند.
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كاشت موي طبيعي

محل برداشت موها در پشت سر در روش ( FITسه روز پس از عمل)
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محل برداشت موها در پشت سر در روش ( FITسمت راست يک هفته و سمت چپ دو هفته پس از عمل)

محل برداشت موها در پشت سر در روش  FITيک ماه بعد از عمل

كاشت (پيوند) موي طبيعي
با اين وجود در مجموع FITمعموالً انتخاب اول برای کاشت موی طبيعی نبوده و در
غالب موارد بهتراست که در ابتدا از FUTاستفاده شود و FITرا برای جلسات بعدی
وی انتخاب نماييم.
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قبل از کاشت مو

پس از کاشت مو

با هر روشی که کاشت مو انجام شود برای  2-3هفته موهای کاشته شده رشد کرده که
اين مطلب مؤيد گرفتن موهای پيوند زده شده بوده و خوشحال کننده میباشد .سپس
موها وارد فاز استراحت شده و میريزند البته ريشه مو سالم و زنده است .رشد مجدد
موها پس از  3-4ماه آغاز شده و حدود سه ماه ديگر طول میکشد (يعنی در مجموع

 6ماه) تا موها کام ً
ال رشد نمايند و مجددا ً سه ماه ديگر زمان الزم است تا موهايی که
درآمدهاند ،شکل و حالت به خود گرفته و کام ً
ال شبيه موهای طبيعی گردند .در اين زمان
اگر همه فاکتورها رعايت شده و کار به صورت حرفهای انجام شده باشد ،اگرچه تراکم

موهای کاشته شده کمتر از تراکم طبيعی میباشد ولی نمای منطقه کاشت کام ً
ال عادی
بوده و هيچکس متوجه کاشت مو در فرد نخواهد شد مگر اينکه در موهای شخص

كاشت موي طبيعي
خيلی دقت شود .به عبارت ديگر اگر در همان نگاه اول به شخص بگويند که چه موهای
قشنگی برايتان کاشتهاند به اين معنی است که ديگران متوجه کاشت موی فرد شدهاند و
لذا کار وی حرفهای نبوده است.
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پس از کاشت مو

 )3روش ترکیبی ()FUT + FIT

تجربيات مؤلف نشان داده است که اکثر متقاضيان کاشت مو ،زمانی کاشت مو برايشان

فايده دارد که  3 - 4هزار گرافت برای ايشان کاشته شود و طبق صحبت های قبلی با
 FUTو يا  FITبه تنهايی نمی توان اين تعداد گرافت را به دست آورد .در اينجا میتوان
هر دو روش را با هم ترکيب نموده و در دو روز متوالی (روز اول  FUTو روز دوم
 )FITبرای بيمار کاشت مو را انجام داده تا تراکم کافی و قابل قبول بدست آيد .با اين
روش ظرف دو روز مسئله طاسی بيمار تا حد زيادی حل شده و آرامش روحی و روانی
برای وی بوجود خواهد آمد و تا زمانی که مناطق طاس جديد بوجود نيآيند مشکلی
نخواهد داشت.
در حقيقت اگر انتخاب بيمار بدرستی صورت گرفته و بخصوص فاکتورهای کليدی

كاشت (پيوند) موي طبيعي
از قبيل سن ،وسعت و شدت طاسی و تاريخچه خانوادگی ريزش مو لحاظ شوند ،با
يک جلسه کاشت مو برای دو روز به روش  FUT + FITمی توان نتيجه قابل قبول و
رضايت کننده بوجود آورد بطوريکه هم بيمار راضی و دعاگو باشد و هم وجدان پزشک
احساس راحتی نمايد.

برای اين بيمار يک ماه قبل روش  FUTو يک هفته قبل روش  FITانجام شده است
به اسکار ظريف پشت سر (محل برداشت نوار در  ) FUTتوجه کنيد
به مناطق کوچک محل برداشت  FITدر باالی خط اسکار دقت فرماييد

■ تستهای آزمايشگاهی قبل از عمل
CBC – BS – BUN – Cr – AST – ALT – Alk Ph – BT – PT – PTT
CT – HIV Ab – HCV Ab - HBS Ag & Ab – Bl. Group & Rh

■ توصيههای قبل از عمل
براي ده روز قبل (و بعد از) پيوند ازمصرف عوامل زير خودداری شود:
مشروبات الكلي ،داروهاي مسكن و ضد درد مثل قرص آسپرين ،بروفن ،ايندومتاسين
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كاشت موي طبيعي
(استامينوفن اشكالي ندارد) ،قرص ويتامين  ، Eداروهای ضدانعقاد خون مثل وارفارين
و هپارين ،سير خوراکی و سيگار.
در صورتيکه داروی خاصی را بهطور مرتب مصرف میکنيد و يا بيماری مهمی داريد

حتم ًا در جلسه مشورت ابتدايی اين موضوع را به پزشک اطالع دهيد زيرا در اين موارد
الزم است يک برگه مبنی بر بالمانع بودن انجام عمل جراحی کاشت موی طبيعی با توجه
به نوع بيماری و دارويی که برای آن مصرف میشود از سوی پزشک معالجتان برای
کلينيک کاشت مو ارائه دهيد .توجه داشته باشيد که مصرف برخی داروها با انجام کاشت
مو تداخل داشته و الزم است قبل از پيوند مو استفاده از آن دارو را قطع نماييد و لذا اگر
طبق صالحديد دکتر معالجتان نتوان استفاده از آن دارو را قطع نمود به اين معنی است که
کاشت موی طبيعی برای شما امکانپذير نمیباشد تا زمانی که بيماری شما خوب شده و
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نيازی به مصرف دارو نداشته باشيد .کليه سؤاالت و مشکالت احتمالی خود را که فکر
میکنيد با کاشت موی فعلی شما ارتباط دارند قبل از انجام کار با دکتر مطرح نموده تا با

اطمينان خاطر و آرامش کار را شروع نموده و بعدا ً مشکلی برای شما پيش نيايد.

قبل از مراجعه سر خود را با شامپو به طور كامل چند بار بشوييد .وعده غذاي قبل از
پيوند مو مختصر ولی مقوي بوده و از نوشيدن مايعات زياد و چای قبل از کاشت مو
خودداری کنيد .قبل از انجام كار تمامي زيورآالت (انگشتر ،گردنبند ،النگو ،گوشواره
و غيره) و ساعت خود را در بياوريد .به دليل اثر داروهای بيحسی و استرس عمل،
رانندگی بالفاصله پس از کاشت مو به صالح بيمار نبوده و لذا توصيه میشود که اتومبيل
به همراه نياوريد.

الزم است که بيماران محترم نوبت خود را رعایت کرده و حتم ًا سر وقت در کلینیک
حاضر باشند .در صورتيکه فرد به داليلی قادر به حضور در کلينيک در روز و ساعت
تعيين شده نيست حتم ًا در روزهای قبل اين موضوع را اطالع داده تا حق ديگر متقاضيان

کاشت مو ضايع نگردد.

كاشت (پيوند) موي طبيعي

■ داروهای الزم برای کاشت مو
الف) قبل از عمل
 )1قرص سيپروفلوکساسين پانصد میلیگرم يک عدد هر  12ساعت از دو روز قبل تا
چهار روز بعد از عمل يعنی درمجموع برای هفت روز.
 )2آمپول دگزامتازون يک عدد تزريق عضالنی عصر روز قبل از عمل .در موارد خاصی
طبق دستور پزشک به جای آمپول دگزامتازون از قرص پردنيزولون پنج ميلیگرمی
استفاده میشود.
ب) بعد از عمل
مسکن خوراکی به صورت قرص استامينوفن کدئين يک عدد بالفاصله پس از کاشت

مو و يک عدد قبل از خواب .توجه داشته باشيد که در روزهای بعد از کاشت مو معموالً

دردی وجود نخواهد داشت و لذا لزومی به مصرف مسکن نمیباشد.

■ مراقبتهای پس از پیوند مو
کمپرس يخ برروی پانسمان موجود در منطقه کاشت در قسمت جلوی سر ساعتی يکبار
هر نوبت بيست دقيقه بالفاصله پس از اتمام کاشت مو تا وقت خوابيدن در روز اول مفيد

بوده و اکیدا ً توصيه میشود.

برای دو هفته محل برداشت مو در پشت سر را به طور مرتب در طول روز و شب گرم
و مرطوب نگه داريد .کمپرس با حوله گرم و خيس و يا اسفنج مرطوب و گرم برای اين
منظور مفيد هستند.گرم و مرطوب نگه داشتن موضع برداشت مو کمک شايانی به بهبود
سريعتر زخمها کرده و اسکار (جوشگاه) محل برداشت نيز کمتر مشخص خواهد شد.
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كاشت موي طبيعي
در دو هفته اول پس از  FUTبهتر است که فرد از خم کردن سر خود از ناحیه گردن رو
به جلو خودداری نمايد زيرا با اين کار به پوست پشت سرکشش بيشتری وارد شده و لذا
امکان برجایگذاری جوشگاه (اسکار) محل برداشت مو در پشت سرافزايش میيابد.
بهتر است که پس از کاشت مو مابقی روز را در منزل استراحت کرده و در چند شب
اول هنگام استراحت دو بالش نرم طوري زير سر قرار داده شود كه به حالت نيمه نشسته
بخوابيد .براي يك هفته از انجام اعمالی که ممکن است باعث خونريزی در محل کاشت
مو شوند اکيدا ً خودداری شود مثل کارهاي سنگين كه نياز به زور زدن و فشارآوردن زياد
دارد ،حركات سريع و سرفههاي شديد و خم شدن زياد در حالت ايستاده مانند بستن بند
کفش يا برداشتن اجسام از روی زمين.
روز بعد از پيوند جهت برداشت پانسمان سر مراجعه شود .پس از شستشوی اوليه در
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کلينيک الزم است كه محل کاشت مو روزانه با شامپوي بچه به صورت ماليم و با فشار
کم شسته شود .طريقه صحيح شستشوي سر آموزش داده خواهد شد .شستن مرتب سر
به خصوص در منطقه کاشت از اهميت زيادی برخوردار است و برخالف تصور بيماران
اگر به درستی انجام شود نه تنها موجب بيرون آمدن موهای کاشته شده نخواهد شد بلکه

باعث زدوده شدن لکههای خون ،بتادينَ ،دلَمه و سايرآثار به جا مانده از جراحی نيز شده
و خارش احتمالی پس ازکاشت مو را نيز تخفيف میدهد.

منطقه کاشت مو با شستشوی خوب يک هفته بعد از عمل

كاشت (پيوند) موي طبيعي
اگر بيمار سرش را خوب بشويد  3-4روز بعد از عمل منطقه کاشت مو کام ً
ال تميز بوده
فقط کمی قرمز و ملتهب است ولی درصورت عدم شستشوی کافی منطقه کاشت مو

پُر از پوسته ،شوره و چربی است و لذا احتمال دارد که بعدا ً دچارجوشهای چرکی و

کيست مويی شود که درمان آنها بسيار سخت است و احتمال آسيب رسيدن به موهای
کاشته شده نيز میرود.
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منطقه کاشت مو با شستشوی خوب دو هفته بعد از عمل
(موهای کاشته شده در حال ريزش هستند)

نمونه ای از شستشوی بد محل کاشت مو

كاشت موي طبيعي
معموالً  1-2هفته طول ميکشد تا قرمزی و التهاب سر به طور کامل برطرف گردد .برای
پوشانيدن محل کاشت میتوانيد از کاله معمولی استفاده کنيد.کاله بايستی لبهدار ،از
جنس پارچهای قابل شستشو ،نرم و تا حدامکان گشاد بوده بهطوريکه با موهای کاشته
شده تماس نداشته باشد .کاله را بايستی هر روز بشوييد.

َكبَره(کِراست)هايي كه در محل كاشت مو وجود دارند با شستشوي ماليم روزانه و در

عرض چند روز خودبهخود افتاده و لذا از كندن و دستکاری آنها اكيدا ً خودداري شود.
کالهگيس در هفته اول ممنوع و در صورتيکه بيمار بخواهد در هفته دوم از آن استفاده
نمايد بهتر است که از 12ساعت در روز بيشتر نباشد .از هفته سوم کالهگيس آزاد است.
فعاليت بدنی شديد و ورزش تا يک هفته ممنوع و سپس ورزش سبک (بهجزشنا) با
احتياط از نظر ضربه به سر آزاد است .پس از دو هفته همه نوع ورزش مجاز میباشد.
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قراردادن منطقه کاشت مو در معرض هوای آزاد و نور خورشيد بسيار مفيد است.

بعد از کاشت موی طبيعی مرخصي از محل كار الزم نبوده ،معموالً مشکل خاصی پيش
نيامده و فرد میتواند يک الی دو روز بعد به سرکارش بازگردد.
در تکنيک  FUTدو هفته بعد از کاشت مو بخيههای پشت سر توسط پزشک کشيده
میشوند .نخ بخيه از جنس نايلون بسيار ظريف بوده و بخيه از نوع متداوم ( )Running

است .کشيدن بخيهها بسيار راحت و آسان است و درد ندارد ولی بايستی حتم ًا توسط
پزشک انجام شود .محل کشيدن بخيهها به صورت طبيعی مقداری التهاب داشته و متورم
است که ظرف چند روز برطرف میگردد.
به طور کلی دو هفته پس از انجام کاشت مو به هر روشی که باشد ،همه چيز به حالت
طبيعی برمیگردد به اين معنی که شستشوی سر به صورت عادی و با فشار معمولی آب
انجام شده و فعاليتهای روزمره و ورزشی فرد نيز عادی میگردد.

كاشت (پيوند) موي طبيعي

منظره محل برداشت مو در روش  FUTپس از کشيدن بخيه ها
قرمزی و التهاب فوق به سرعت و با کمپرس گرم برطرف می گردد.

■ عوارض پس از کاشت مو
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 )1تورم پوست
گاهی تورم خفيف در پيشانی رخ ميدهد که به دلیل تزریق مایعات در زیر پوست سر در
جریان کاشت مو میباشد .اقدامات ذيل برای کاهش بروز تورم مفيد هستند:
رعايت حالت نيمه نشسته در حين خواب در چند شب اول ،عدم استفاده از دارو (بهغير
از داروهای تجويز شده) برای دو هفته ،کمپرس یخ در محل پیشانی (روی پانسمان)
ساعتی یکبار هر نوبت بيست دقیقه بالفاصله پس از کاشت مو تا زمان خوابيدن (فقط
برای روز اول) و استفاده از هدبند (برای افزايش جذب مايعات).
در مواردی تورم شدید بوده و گاهی حتی دورچشمها را هم درگیر میکند .در اين مواقع
الزم است با پزشک خود مشورت نمایید تا درمان مقتضی انجام شود .در هرصورت تورم
(حتی اگر شدید هم باشد) اهمیتی نداشته و خود بهخود خوب میشود.

كاشت موي طبيعي
 )2خونريزی

معموالً خفيف است و در کمتر از نيم درصد موارد رخ میدهد.کمپرس سرد در محل

خونريزی ،پانسمان فشاری و رعايت حالت نيمه نشسته مفيد هستند.
 )3بيحسی و مور مور شدن خفيف در منطقه دهنده مو
این حالت زودگذر بوده و خودش خوب ميشود .به دليل اين بيحسی گاهی به سر
بيمار ضربههايي وارد شده و خودش متوجه نميشود و از اين نظر بايستی خيلی مراقب
باشد به خصوص در حين سوار و پياده شدن از اتومبيل .در موارد نادری بيحسی هفتهها
طول می کشد تا خوب شود .گرم نگه داشتن موضع در رفع سريعتر بيحسی بسيار
مؤثر است.
 )4حساسيت به داروهای مصرفی که نادراست.
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 )5اختالف بين موهای پيوندزده شده و موهای قبلی وی از نظر ميزان مجعدبودن ،رنگ
و قطر موها که همگی موقتی بوده و با گذشت زمان مرتفع ميشوند.
 )6درد منطقه دهنده يا گيرنده مو که اغلب خفيف و زودگذر بوده و با مصرف قرص

مسکن (طبق تجويز پزشک) سريع ًا برطرف ميگردد .با متدهای جديد کاشت مو
سردردهای شديد (که قب ً
ال ديده ميشد) به هيچ عنوان رخ نميدهند.

 )7خارش
شايع است و به دليل خوب نشستن سر و يا روند ترميم زخمهای پوست رخ میدهد.
خارانيدن محل برداشت اهميتی ندارد ولی در مورد محل کاشت ممکن است موجب
آسيب به گرافتهای کاشته شده گردد و لذا اين کار در دو هفته اول ممنوع است.
شستشوی مرتب ،مرطوب کردن محل کاشت مو با سرم نمکی خنک ،لوسيون بتامتازون
و قرص آنتیهيستامين مفيد میباشند.

كاشت (پيوند) موي طبيعي
َ )8کبَره(کِراست) در محل کاشت مو

معموالً در چند روز اول رخ ميدهد و به دليل ترشح سرم منعقد شده و خون از دور

گرافتها است .کراستها مشکلی برای موهای پيوند زده شده به وجود نياورده و
خودشان به تدريج میافتند .تميزکردن و خوب شستن (البته با احتياط) در منطقه کاشت
مو برای جلوگيری از بروز کراست بسيار مهم است .کراستها را نبايستی کند زيرا باعث
کنده شدن فوليکول پيوند زده شده ميشود.
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اگر شستشوی سر به درستی انجام شود
منطقه کاشت اينطور تميز و مرتب خواهد بود

 )9پوسته ريزی سر

گاهی اوقات رخ داده و عمدت ًا به دليل خوب نشستن سر ناشی از احتياط بيش از حد
فرد است که میترسد موهای کاشته شده کنده شوند .گاهی هم به دليل وجود الکل در
محلول ماينوکسيديل است .در هر صورت پوستهريزي اهميتی نداشته و خودبهخود

بهبود میيابد.
 )10جابهجا شدن و يا بيرون آمدن گرافتها
اين وضعيت به صورت خفيف شايع بوده و اهميتی ندارد .علت آن خارانيدن موضع،
ضربه (مثل ضربه خوردن به سر در حين سوار و پياده شدن از اتومبيل)،کشيدن گرافتها

كاشت موي طبيعي
توسط بيمار ،برس و شانه زدن شديد موهای خشک ،زياد خم شدن در حالت ايستاده،
زورزدن ،مالش شديد در حين شستشو و فشار زياد آب دوش رخ ميدهد.
 )11جوش چرکی
تعداد کمی جوشچرکی هميشه ايجاد شده و اهميت خاصی ندارند .زمان ايجاد اين
ضايعات از چند هفته تا  2-4ماه بعد از عمل است .برای جلوگيری از بروز جوش
منطقه کاشت مو بايد خوب ،تميز و مرتب با شامپو شسته شود .استفاده از کمپرس گرم
و مرطوب ،آنتیبيوتيک موضعی و در صورت عدم جوابدهی آنتی بيوتيک خوراکی و
گاهی بازکردن و تخليه جوشها از اقدامات درمانی برای جوشها هستند.

■ تصحيح کاشت موی قبلی که به صورت نادرست انجام شده است
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در مواردی به بيمارانی برخورد میکنيم که سالها قبل و با متدهای رايج آن زمان (کاشت
با گرافتهای بزرگ حاوی  15 – 20تارمو) تحت عمل جراحی کاشت موی طبيعی
قرارگرفتهاند .در اين موارد میتوان با پانچهای مخصوص گرافتهای بزرگ کاشته شده
را درآورده و آنها را به قطعات کوچکتر تقسيم و سپس مجددا ً کاشت را انجام دهيم و در

همين زمان با برداشت مجدد از پشت سر وی و استفاده از ميکروگرافت تراکم باالتری
برای وی ايجاد نماييم.
ولی مشکل بزرگتر ،کاشت موی امروزی توسط شيادانی است که نه اطالعات علمی و
عملی الزمه را دارند و نه شرافت پزشکی و وجدان انسانی .موارد خطا در کاشت مو
گاهی در منطقه برداشت مو ديده شده ولی عمدت ًا در منطقه کاشت مو مشاهده میگردد.
در اين مواقع اگر به اصطالح خرابکاری خيلی شديد نباشد میتوان اعمال جراحی
ترميمی را انجام داده و نيز با استفاده از کاشت موی طبيعی به صورت صحيح و علمی تا
حدی به بيمار کمک کرد ولی در مواردی هيچکاری نمیتوان انجام داد و شخص مجبور

كاشت (پيوند) موي طبيعي
است يک عمر با ماحصل کار نادرست قبلی بسازد و بسوزد.

اسکارهای زشت به دليل برداشت نادرست و غيرعلمی از پشت سر
اين ضايعات تا حد زيادی قابل ترميم و اصالح هستند
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در اين بيمار نگون بخت اسکارهای وسيع در جلو و طرفين سر ايجادشده است
برای اين فرد متأسفانه کار خاصی نمیتوان انجام داد

كاشت موي طبيعي

کاشت مو به صورت عروسکی با گرافتهای درشت
اين وضعيت قابل اصالح است ولی مشکالت خاص خود را دارد
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■ نکات بسيارمهم
 )1همانطورکه گفته شد موهاي كاشته شده در چند روز اول بعد از کاشت مو ،شروع به

رشدكرده و بلندتر ميشوند ولي معموالً پس از  2-3هفته اين موها وارد حالت استراحت

شده و به تدريج ميافتند .رشد مجدد موهاي كاشته شده به تدريج و آهسته از سه ماه
بعد شروع و رشد کامل موها حدود  6-9ماه به طول میانجامد.
ک و کمرنگ بوده و ممكن است با سرعتهاي متفاوت رشد
موهاي جديد در ابتدا ناز 
كرده و نيز گاهي از نظررنگ ،ضخامت و قوام در اوايل رشد با يكديگر فرق دارند ولي
در اكثر موارد اين مسائل همگي رفع مي گردند.
 )2در افرادي كه موهاي كمپشت و نازك دارند (و اكثريت بيماران كاشت مو را همين
افراد تشكيل ميدهند) حدود يك ماه پس از پيوند ممكن است موهاي قبلي وی نيز در
اثر استرس ،داروهای تجويز شده و گاهی هم بهداليل نامعلوم وارد حالت استراحت شده

كاشت (پيوند) موي طبيعي
و بريزند .اين ريزش مو طبيعی بوده و به داليل نامعلوم در خانمها بيشتر رخ ميدهد .اين
وضعيت ممكن است  4-6ماه طول بكشد و در جريان آن ظاهرا ً محلي كه موها كاشته

شده است به نظر كمپشتتر ميآيد .اين كمپشتي ناراحت کننده ولی موقتي بوده و با
بيرون آمدن موها از حالت استراحت و رشد موهاي كاشته شده ,نماي محل كاشت مو
به حالت عادي در ميآيد.

معموالً برای تقويت موهای قبلی فرد از داروهای تقويت کننده مو مانند ماينوکسيديل،
فيناسترايد و انواع مواد مغذی مو و ويتامينها به مدت شش ماه الی دو سال استفاده
میشود .به دليل اثر موقتی محلول ماينوکسيديل و قرص فيناسترايد در اکثريت موارد
الزم است که مصرف اين داروها برای مدتهای طوالنی (گاهی همه عمر) ادامه پيدا کند.
بيماران محترم بايستی توجه کنند که تقويت کردن موهای قبلی فرد در زيباتر نشان دادن
نتيجه کاشت مو تأثير به سزايی داشته و هميشه توصيه به استفاده از آنها میشود .دليل اين
امر آن است که موهای ظريف و نازک قبلی فرد (که مابين موهای کاشته شده قرار دارند)
با اين داروها ضخيمتر و پررنگتر شده و لذا نمای منطقه کاشت را بهتر میکنند.
 )3پس ازاينكه موهاي كاشته شده رشد كردند ،ميتوان آنها را شست،كوتاه کرد ،سشوار
کشيد و شكل و فرم داد .بهطورکلی  9-12ماه پس از پيوند قسمت طاس کام ً
ال حالت و

رشد طبيعی خود را به دست میآورد.
 )4در هرجلسه کاشت موی طبيعی بسته به روش انجام شده ( FUTيا  )FITو سایر
عوامل گفته شده  3–6هزار تارمو کاشته میشود.
 )5موهايي كه در حال حاضر (قبل ازکاشت مو) در ناحيه كم مو وجود دارند ،ممكن
است به مرور زمان و در طي سالهاي آينده (به همان دليلي كه ازقبل موها دچاركمپشتي
و ريزش شده بودند) ريخته و كمتر شوند .اين مطلب هيچگونه ارتباطي با پيوند مو در
حال حاضر نداشته و در صورت بروز آن جهت پرپشت شدن مجدد موهاي سر نياز به
کاشت موی مجدد خواهد بود.
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 )6بيمار بايستی هميشه احتمال نياز به جلسات بعدی کاشت مو را در نظر داشته باشد.
فاکتورهای زيادی در اين احتمال دخالت دارند از قبيل :شدت و نوع ريزش موی
شخص ،سن بيمار ،توقعات و انتظارات وی ،وضعيت روحی و روانی فرد ،مشخصات
پوست و موی منطقه دهنده (بانک مو) و گيرنده (طاس) ،سابقه قبلی کاشت مو و متد
اجرای آن و مدل موی بيمار.

بهطورکلی افراد بزرگسال با طاسی نسبت ًا وسيع نسبت به افراد جوان با ريزش موی خفيف
کانديد مناسبتری برای کاشت مو در يک جلسه هستند .علت اين است که توقعات فرد
بزرگسال منطقیتر بوده و با اندکی پوشش موها برروی سرش راضی خواهد شد ،الگوی
ريزش موی وی ثابت و پايدار است و لذا احتياج به برنامه ريزی درازمدت نداشته و با
يک جلسه کاشت مو با هرروشی میتوان احتياجات وی را برطرف نمود .از طرف ديگر
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در يک فرد جوان با ريزش موی فعال اين امکان هست که در آينده موهای موجود ريخته
شده و لذا نياز به جلسات بعدی کاشت مو وجود داشته باشد .در اين موارد اصرار بيمار
به کاشت موی متراکم در يک جلسه و در يک منطقه محدود کار درستی نبوده و به صالح

وی نيست زيرا اوالً با وسيع شدن مناطق طاس ،ناحيه کاشته شده (که دارای موهای
متراکم است) نمای بدی پيدا خواهد نمود و ثاني ًا به دليل مصرف شدن تعداد زيادی از

موهای ناحيه دهنده در جلسه اول بانک موی فرد جوابگوی پوشش مناطق طاس جديد
نبوده و اين مناطق تا حد زيادی بدون پوشش خواهند ماند.
بيماران جوان دارای شرايط فوق بايستی درک کنند که در جلسه اول کاشت مو بايد
يک تراکم متوسط ايجاد کرد تا موهای ارزشمند ناحيه دهنده محفوظ بمانند و در ضمن
وی در آينده نياز به دو يا چندجلسه ديگر پیوندمو خواهد داشت تا بتوان سير پيشرونده
ريزش موها را به صورت متناسب جبران نمود.
در مواردی که موهای ناحيه دهنده نازک ،کرکی ،کمرنگ و به تعداد اندک میباشند و يا
پوست اين منطقه از انعطاف پذيری کمی برخوردار است با يک جلسه نمیتوان کاشت

كاشت (پيوند) موي طبيعي
مو را تکميل نموده و لذا نياز به جلسات بعدی میباشد .از سوی ديگر اختالف اندک
رنگ پوست با رنگ مو ،مجعدبودن مو ،زبر و قطور بودن موها ،رنگ موی طاليی،
جوگندمی و خاکستری از عواملی هستندکه کمک میکنند تعداد جلسات مورد نياز برای
پوشانيدن منطقه طاس کاهش پيدا کند.
اگر فرد موهای جلوی سرش را به يک سمت شانه میکند درجلسه اول کاشت مو
میتوان پوشش خوبی برای طاسی جلوی سر ايجاد کرد زيرا موهای کاشته شده روی
هم را میپوشانند ولی منطقه طاس فرق سر خالی خواهد ماند و لذا نياز به جلسه دوم
خواهد بود .از سوی ديگر در بيماری که موهايش را رو به باال مدل میدهد با کاشت مو
در جلوی سر در يک جلسه پوشش (تراکم) ظاهری موها در جلوی سر متوسط به نظر
آمده ولی درعوض وی میتواند طاسی فرق سر را با بلندکردن موهای جلو و طرفين سر
تا حدی پنهان کند و لذا نياز فوری به جلسات بعدی نخواهد داشت.
فاصله بين جلسات بستگی به شرايط روحی ،بدنی و وضعيت مالی فرد داشته و از سوی
ديگر شدت و وسعت طاسی وی ،وضعيت پوست منطقه دهنده و گيرنده و روش مورد
استفاده ( FUTيا  )FITنيز در اين مسئله دخالت دارند .اين فاصله از  2-3روز تا 9-12
ماه و گاهی سالها متغيراست.
بهطورکلی بايد گفت که کاشت موی طبيعی تنها راه قطعی و قابل قبول برای رفع طاسی
در خانمها و آقايان بوده و درصورتيکه بدرستی و با رعايت همه احتياطات انجام شود
مشکل خاصی برای فرد به وجود نياورده و وی دارای موهايي خواهد شد که يک عمر
برايش باقی مانده و از آن لذت ميبرد.
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کاشت موی طبیعی فقط برای آقایان نبوده و در مورد بسياری از خانمها نیز کاربرد دارد.
امروزه با استفاده از تکنیکهای پیشرفته و جدید میتوان بسياری از انواع ریزش مو
در خانمها را در حد قابلقبول و با نتایج خوب با کاشت موی طبیعی درمان نمود ولی
متأسفانه اغلب خانمهای طاس از اين موضوع مهم اطالع درستی ندارند .برای بررسی
ریزش مو در خانمها میتوان آن را به سه نوع تقسیمبندی کرد:

الف) ریزش مو به صورت موضعی

ریزش مو به صورت موضعی در خانمها را میتوان به دو دسته دارای جوشگاه (اسکار) و
بدون جوشگاه (اسکار) تقسیم نمود .علل به وجود آورنده دسته دارای جوشگاه (اسکار)
بسیار متنوع بوده و برخی از آنها عبارتند از :بیماریهای پوستی مانند لوپوس پوستی
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( ،)DLEعفونتهای قارچی و ميکروبی پوست ،جوش غرور جوانی و لیکن پالن و
آسیبهایی که به پوست وارد میشود از قبیل سوختگیها ،جراحات گوناگون پوست و
غیره .در کلیه این حاالت وقتی که جریان فعال ریزش مو در اثر بیماری که علت ریزش
مو است ،متوقف شد میتوان اقدام به کاشت موی طبیعی نمود و معموالً پاسخ درمانی

خوبی به وجود خواهد آمد .گاهی مواقع جوشگاههایی در محل بخیه بعد از اعمال
جراحی رخ میدهد مث ً
ال در خط موها پس از عمل جراحی کشیدن پوست و يا باال بردن

ابروها که این وضعیت نيز به خوبی به کاشت موی طبیعی پاسخ میدهد.
بيماری آلوپسیآرهآتا از بیماریهای دسته ريزش مو بدون اسکار میباشد که کاشت مو
به درد اين بيماری نمیخورد .از دیگر بيماریهای اين دسته میتوان به بیماری آلوپسی
ناشی از کشش مو اشاره کرد .در اين بيماری به دلیل محکم بستن موها با کش و تل مو
و یا بافتن محکم موها در درازمدت شخص دچار عقبرفتگی خط موی جلوی پيشانی
میگردد .اين وضعيت يکی از شايعترين علل ريزش مو در خانمهای جوان است.

كاشت مو در خانمها
بیماری تریکوتیلومانیا نيز از اين گروه میباشد .در این بیماری شخص به دلیل مشکالت

روانی و عصبی موهایش را مرتب ًا میکند .هر دوی اين بيماریها به شرط رفع کامل علت
اولیه و به وجود آورنده ريزش مو ،به کاشت موی طبیعی جواب خوبی میدهند.

ب) ریزش مو به صورت طرحدار (آلوپسی آندروژنتیک)

ک ً
ال بيست درصد خانمها گرفتار این فرم ریزش مو هستند .شیوع آلوپسی آندروژنتیک
با شروع یائسگی و پس از آن در خانمها افزایش پیدا میکند .طرح کلی ریزش مو در
خانم مبتال به آلوپسی آندروژنتیک شبیه آقایان است یعنی شروع طاسی از جلو و طرفین
سر و یا قسمت ورتکس (قله سر) بوده و پیشرفت آن هم مانند طاسی با طرح مردانه
میباشد .علل این فرم ریزش مو در خانمها همان علل طاسی با طرح مردانه در آقایان
(ژن ،هورمونهای مردانه و سن) است و مانند آقایان ژن مسبب آن میتواند از طرف
مادری یا پدری به ارث برده شود.
با وجود این شباهتهای کلی ،طرح ریزش مو در خانمهای دارای این بیماری با طرح
ریزش مو در آقایان دارای آلوپسیآندروژنتیک در جزييات بسیار متفاوت میباشد .علل
این تفاوتها به درستی شناخته نشدهاند ولی به احتمال زیاد مهمترین آنها پایین بودن
کلی سطح هورمون مردانه در خانمها است .همانطور که میدانید تستوسترون در بدن
تبدیل به دی هیدروتستوسترون شده و ماده اخیر است که مسئول بروز طاسی میباشد.
عامل تبدیل تستوسترون به دی هیدروتستوسترون آنزیمی به نام پنج آلفا رداکتاز بوده
و غلظت این آنزیم در مناطق طاس (خانم يا آقا) باالتر از مناطق غیر طاس است .با
این حال ميزان این آنزیم در خانمها فقط نصف آقایان بوده و عالوه بر این پوست سر
خانمهای طاس دارای مقادیر باالتری (نسبت به آقایان طاس) از آنزیمی به نام آروماتاز
است که از تبدیل تستوسترون به دی هیدروتستوسترون ممانعت مینماید .به خصوص

غلظت این آنزیم در مناطق جلوی سر خانمها بسیار باال است و به این دلیل است که اوالً
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فقط در مراحل پیشرفته آلوپسی آندروژنتیک در خانمها قسمت جلوی سر و خط رویش

مو درگیر میشود و ثانی ًا برخالف آقایان طاسی کامل سر در خانمها به ندرت مشاهده
میگردد .همانند آقايان ،خانمهای دارای آلوپسیآندروژنتیک پاسخ درمانی بسیار خوبی
به پیوند موی طبیعی میدهند.

خانمهای دارای ریزش موی آندروژنتیک معموالً اختالل هورمونی ندارند ولی در پارهای

از موارد علت آلوپسی آندروژنتیک در خانمها اختالالت هورمونی مثل ترشح زیاد
تستوسترون توسط یک تومور (غده) میباشد که در این حال سایر عالئم مردانه شدن از
قبیل کلفت شدن صدا ،موی زائد در صورت و جوش غرور جوانی(آکنه) هم مشاهده

میگردد .در این گونه بیماران الزم است که سریع ًا مداخله درمانی و در صورت لزوم
جراحی صورت گرفته و نیز از داروهای ضد هورمونهای مردانه مثل اسپیرونو الکتون و
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سیپروترون استات استفاده شود.

تقسيم بندی آلوپسی آندروژنتيک درخانمها

ج) ریزش مو به صورت گسترده و پخش

در این حالت همه پوست سر به صورت یکدست دچار ریزش مو شده است .این فرم

كاشت مو در خانمها
طاسی در خانمها بسیار شایع میباشد و در آن نه تنها تعداد موها کاهش یافته بلکه قطر
هر تارمو نیز کم شده است .نظر به اینکه ریزش مو در این بیماری گسترده و پخش است
و منطقه دهنده موها در پشت سر نیز درگیر میباشد ،لذا این افراد انتخاب خوبی برای
پیوند موی طبیعی نمیباشند و اين کار به صالح آنها نمیباشد .برخالف نوع قبلی ریزش
مو در خانمها ،این فرم طاسی در خانمها دارای علل متنوعی به غیر از مسئله توارث
میباشد و لذا الزم است که شخص مبتال مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و نوع درمان وی
نیز به دقت تعیین گردد.

تقسيمبندی ريزش مو به صورت گسترده درخانمها

ذکر این نکته ضروری است که در همه انسانها (چه خانم و چه آقا) با گذشت زمان و
پیر شدن ،فرق سر بازتر شده و موهای تمامی قسمتهای سر نازکتر و کمتر میگردند.
این یک پدیده طبيعی بوده و دیده شده است که تا سن  50سالگی حدود نصف خانمها
دارای درجاتی از کم شدن و نازک شدن موها گردیدهاند .با شروع یائسگی ،این مسئله
مشخصتر و شدیدتر میگردد و حتی به دلیل افزایش نسبی میزان تستوسترون در زمان
یائسگی ،تعداد موهای جلوی سر نیز مقداری کاهش مییابد ولی همان طور که گفته
شد طاسی وسیع و کامل خیلی به ندرت در خانمها مشاهده میگردد.
علل ریزش مو به صورت گسترده و پخش عبارتند از:
 )1سن :به این معنی که اکثریت سالمندان نسبت به زمان جوانی دارای موهای کمتر و
نازکتری هستند.
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 )2وراثت :در برخی اشخاص به صورت ارثی با پیرشدن موهای همه سر کمتر و نازکتر
میشوند.
 )3اختالالت هورمونی بخصوص مشکالت تیروئید و سایر بیماریهای هورمونی که
موجب ترشح بیش از حد هورمون های مردانه میگردند.
 )4داروها مانند قرص ضدحاملگی ،داروهای ضدماالريا ،داروهای ضدتشنج ،داروهای
ضدپارکينسون ،داروهای ضدتيروئيد ،داروهای پایین آورنده چربی خون ،داروی
ضدجوش غرورجوانی به نام ايزوترتينوين(آکوتان) ،داروهای ضدفشار خون ،داروهای
ضدسرطان  ،داروهای اعصاب ،داروهای رقیق کننده خون ،داروهای پایین آورنده
کلسترول ،داروهای ضد نقرس ،داروهای ضد التهاب مثل انواع کورتون ،مقادیر باالی
ویتامین  Aو تریپتوفان و داروهای مخدر مانند کوکائین.
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 )5استرسهای روحی شدید که معموالً  2-3ماه بعد باعث ریزش مو میشوند .به
نظرمیرسد که فوليکولهای موی زنان در برابر فشارهای عصبی آسيبپذيرتر از آقايان
است و لذا به دنبال مشکالت روحی بيشتر و سريعتر دچار ريزش گسترده موی سر
میگردند.

 )6بیماریهای بدنی شدید از هر نوع به خصوص تب باال و عفونت شدید که معموالً
 2-3ماه بعد باعث ریزش مو شده و متعاقب بهبودی کامل موها دوباره در میآیند.

 )7زایمان که معموالً چند ماه پس از آن تعداد زیادی از موها ریخته ولی غالب ًا همه آنها
مجددا ً در میآیند.

 )8بيماریهای عمومی بدن که ماهيت مزمن و طول کشيده دارند.
 )9آسیب مو ناشی از رنگ مو ،اکسیدان ،صاف کنندههای مو و بهطورکلی هرگونه
دستکاری مو به صورت طوالنی و مرتب.
 )10مشکالت زنانه مانند تومورهای تخمدان
 )11اعمال جراحی و بیهوشی عمومی

كاشت مو در خانمها
 )12کم کردن وزن به صورت شدید و ناگهانی به خصوص با رژیمهای غذایی نامناسب
و غلط
 )13برخی بيماریهای پوستی مثل اگزما و پسوريازيس در پوست سر موجب نازک
شدن موها شده ولی اغلب با برطرف شدن آنها مشکل موها نيز برطرف میگردد.
 )14کم خونیها مثل فقر آهن به خصوص در خانمهایی که گیاهخوار هستند.
در صورتیکه خانمی دارای ریزش مو به صورت گسترده و پخش باشد و عالیم زیر در
وی دیده شود بایستی تستهای آزمایشگاهی الزم از طرف پزشک معالج برای ایشان
درخواست شود زیرا این احتمال هست که میزان هورمونهای مردانه در خون او باالتر
از حد نرمال باشد:
نامنظمی در عادت ماهیانه به خصوص اگر این مسئله به مدت طوالنی اتفاق افتاده باشد،
جوش غرورجوانی (آکنه) به صورت شديد و همراه با کیست ،موهای زائد در صورت
و بدن ،وجود عالئم و صفات مردانه مانند کلفت شدن صدا ،نازایی و ترشح شیر از
پستانها.

این فکر اشتباه است که صرف ًا به دلیل کمپشتی موها از اقداماتی نظیر رنگ کردن مو،
استفاده از اسپری و ژل پرهیز کنیم با این تصور که این کارها برای موهای کم پشت و
نازک ضرر دارند .کار درست و منطقی این است که تعداد انجام این اقدامات را کاهش

دهیم ولی انجام به موقع آنها نه تنها باعث خوش حالت شدن موها میگردد بلکه با
کاهش استرس فرد میتواند در رشد بعدی موها هم مثمر ثمر باشد .بایستی متذکر شد
که استفاده از اکسیدان (بلیچ کنندههای مو) و موادی که موها را صاف میکنند (مثل

ِگ َلت) اکیدا ً ممنوع هستند .کوتاه نگه داشتن موهای کم پشت و یا استفاده از مدلهای
موی کوتاه نیز مفید هستند .در صورتیکه میخواهید موهایتان را رنگ نمایید توجه داشته
باشید که سایههای روشنتر رنگ مو ،کمپشتی موها را کمتر نشان میدهد و از این نظر
بهتر هستند.
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یکی از دالیل مهم کمپشتی موها در خانمها کمبود آهن است و لذا پس از ارزیابی
آهن بدن با تستهای آزمایشگاهی و در صورت لزوم مصرف داروی مناسب (فقط با
تجویز پزشک) ،استفاده از مواد غذایی سرشار از آهن مانند گوشت قرمز ،زرده تخممرغ
و سبزیجات دارای برگهای سبز تیره توصیه میگردند .مصرف ویتامین  Cبه بدن کمک
میکند تا بتواند آهن بیشتری جذب نماید .اگرچه موی در حال رشد نیاز زیادی به
پروتئین دارد ولی استفاده بیشتر از حد لزوم از مواد پروتئینی تأثیری در رشد بیشتر موها
نداشته و توصیه نمیشود.
محلول موضعی ماینوکسیدیل در مبتالیان به کمپشتی مو باعث بهبود شرایط موها شده و
لذا توصیه میگردد و غلظت دو درصد آن برای خانمها کافی است .در حدود پنج درصد

از کسانی که از این محلول استفاده میکنند دچار افزایش تعداد موها در صورت (معموالً
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گونهها ،باالی ابروها و گاهی لب باال و چانه) شده با اینکه فرد اظهار میدارد که دارو
را دقیق ًا به موضع کم پشت مالیده است .علت این پدیده مشخص نبوده ولی این احتمال
است که دارو از طریق جریان خون به مناطق دیگر رسیده و یا اینکه اندکی از دارو به
بالش مالیده شده و در حین خواب با صورت شخص تماس پیدا کرده است .در هر حال

با تداوم مصرف محلول موضعی معموالً این عارضه در عرض یکسال کاهش پیدا کرده

و اگر هم دارو قطع شود موهای زائد به وجود آمده بعدا ً از بین میروند.

قب ً
ال برای درمان کمپشتی مو در خانمها از استروژن استفاده میشد ولی در حال حاضر

به دلیل تأثیر بیشتر محلول موضعی ماینوکسیدیل و مشخص نبودن فایده استروژن در
این زمینه استفاده از آن منسوخ شده است .هورمون درمانی برای بیماریهای دیگر (مثل
عالئم یائسگی) میتواند بر موها تأثیر منفی یا مثبت داشته باشد .اگر خانمی در حال
مصرف پروژسترون است بایستی از پزشک خود بخواهد که از پروژسترونهای نسل
سوم که شباهت کمتری به آندروژنها داشته و لذا ضرر کمتری برای رشد موها دارند،
استفاده نماید.

كاشت مو در خانمها
سیپروترون استاید و اسپیرونوالکتون نیز گاهی برای کم پشتی موها در خانمها استفاده
میشوند .قرص فیناستراید که برای طاسی مردانه در آقایان استفاده میشود به هیچ عنوان
در خانمها کاربردی نداشته و نباید مصرف شود.
اولین قدم برای انجام کاشت موی طبیعی در خانمهای دارای طاسی مشورت با متخصص
پوست و مو است .در جلسه مشورت کلیه جنبههای درمانی (پزشکی) و زیبایی (آرایشی)
کاشت مو در فرد مورد بررسی همه جانبه قرار میگیرد.
واضح است که هدف نهایی کاشت موی طبیعی در یک خانم تأمین جنبه زیبایی قضیه
است و اگر این قسمت کار در نظر گرفته نشده و فقط با معیارهای پزشکی جلو برویم
ممکن است در آخر کار بیمار راضی نشده و مشکالتی به وجود آید .به این دلیل بایستی
موارد ذیل مشخص شود:

 )1وضعیت روحی و روانی فرد دقیق ًا ارزیابی و ضمن آن در صورت امکان از یک

روانپزشک نيز کمک گرفته شود.
 )2مشخص شود که طاسی چه اثراتی در زندگی فردی ،خانوادگی ،شغلی و اجتماعی
گذاشته است؟ فرد برای مقابله با این مسئله چه اقداماتی را انجام داده است؟ آیا
گوشهگیری را انتخاب کرده است؟ آیا پرخاشگر و تهاجمی شده است؟ آیا از روشهای
آرایشی مثل فِرکردن موها یا رنگ و مش بهره جسته است؟ آیا کالهگیس استفاده میکند؟

فرد از چه مدل مویی برای اصالح موها و مخفی کردن قسمت طاس استفاده مینماید؟
 )3هدف واقعی وی از انجام کاشت موی طبیعی چیست؟ آیا به دنبال موقعیتهای
شغلی و اجتماعی بهتری است؟ آیا در جستجوی همسر مناسب است؟ آیا برای طعنه و
نیشخندزدنهای اطرافیان (اغلب فامیل شوهر) به دنبال کاشت مو است؟
 )4انتظارات وی از کاشت موی طبیعی چیست؟ توقعات فرد از کاشت موی طبیعی
بایستی منطقی و واقعگرایانه باشد .فرد بایستی این نکته را به درستی بفهمد که با کاشت
موی طبیعی معجزه اتفاق نیفتاده و موی جدید هم برای وی خلق نمیشود بلکه فقط
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تعدادی از موهای پشت سرش به قسمتهای طاس منتقل شده و قسمت کم مو مقداری

بهتر میشود نه اینکه کام ً
ال شبیه حالت قبل از ریزش موگردد .به عبارت دیگر کاشت
موی طبیعی فقط کار راه انداز است و صرف ًا به میزان مشخصی وضعیت موی فرد در
مناطق طاس را بهبود میبخشد.
این نکته مهم است که پس از کاشت موی طبیعی فرد از چه مدل مویی میخواهد استفاده
کند زیرا گاهی فرد فکر میکند پس از کاشت موی طبیعی میتواند از هر مدل مویی که
بخواهد استفاده کند در حالیکه این طور نیست و محدودیتهایی در این میان وجود
دارد .بهطورکلی باالزدن موها پس از کاشت موی طبیعی زیاد جالب نمیباشد و بهترین
مدل مو شانه کردن آنها به طرفین سراست .علت این است که به هرحال موهای کاشته
شده از نظر تراکم کمتر از موهای قسمتهای اطراف خود (که کاشت مو انجام نشده
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است) بوده و باالزدن این موها کم بودن تراکم آنها را بیشتر نشان میدهد.
 )5رضايتنامه .در کشورهای شرقی مسئله رضایت شوهر (و گاهی اطرافیان فرد مثل
پدر و مادر) نیز برای انجام کاشت موی طبیعی مهم است وگاهی عدم توجه به این نکته
به ظاهر بیاهمیت مشکالت قانونی زیادی در آینده به وجود میآورد.
برای تشخیص ریزش مو دو تست ساده وجود دارد که عبارتند از:
الف) تست کشیدن مو :در این تست یک دسته چندتایی از موها را به آرامی کشیده و آن
تعداد از موها را که به آسانی کنده و جدا میشوند ،میشماریم.
ب) تراکم سنجی که در آن تعداد موها در هر سانتیمترمربع شمارش شده و سپس
درصدی از موها که ضعیف و نازک شده و درحال ریزش هستند ،محاسبه شده و مورد
ارزیابی قرار میگیرد.
هدف اصلی از این معاینات یافتن علت واقعی ریزش مو در خانم است .با در نظرگرفتن
نتایج حاصل از معاینه فرد معموالً یکسری تستهای آزمایشگاهی مانند بررسی وضعیت
آهن بدن ،هورمونهای زنانه و مردانه ،وضعيت تيروئيد و میزان روی و کلسیم خون از

كاشت مو در خانمها
طرف پزشک درخواست و گاهی حتی نمونهبرداری از پوست سر هم برای تعیین علت
دقیق طاسی انجام شود.
الزم به تذکر است که یافتن یک علت (به جز آلوپسیآندروژنتیک زنانه) در خانم دارای
طاسی دلیل این نمیشود که کاشت مو به درد ایشان نمیخورد بلکه در این موارد بایستی
ابتدا آن بیماری تحت درمان مناسب قرارگرفته و پس از درمان (و یا حداقل ثابت ماندن
عالئم بیماری) در صورت نیاز کاشت موی طبیعی انجام شود.
با توجه به نتایج حاصل از بررسی پزشکی و زیبایی در خانم دارای طاسی آندروژنتیک،
آنگاه یکی از موارد ذیل برای ایشان در نظرگرفته میشود:
الف) کاشت موی طبیعی در حال و آینده فایدهای به حال وی ندارد.
علت این تصمیمگیری میتواند مواردی باشد از قبیل :نداشتن مو در منطقه دهنده
(پشتسر) ،وجود بیماری غیرقابل درمان (مثل آلوپسیآرهآتا) که کاشت مو را بیاثر
میسازد ،داشتن انتظارات غیرواقعی و توقع بیش از حد ازکاشت موی طبیعی و عدم
رضایت اطرافیان وی مبنی بر انجام این کار.
ب) در حال حاضر ایشان کاندید مناسبی برای این کار نیستند ولی در آینده ممکن است
بتوان کاشت موی طبیعی را با موفقیت برای فرد انجام داد .در این حالت فرد دارای
نوعی بیماری است که میتوان امیدوار بود با درمان آن و کنترل ریزش مو در آینده برای
ایشان کاشت موی طبیعی انجام شود .گاهی هم الزم است که ابتدا فرد یک دوره محلول

ماینوکسیدیل مصرف کند و بعدا ً جهت کاشت موی طبیعی مراجعه نماید.
ج) فرد کاندید مناسبی برای کاشت موی طبیعی است.

برای اینکه یک خانم طاس را کاندید مناسبی برای کاشت موی طبیعی بدانیم بایستی
فاکتورهای گوناگونی را لحاظ کرده و در آخرتصمیمگیری نهایی را به عهده خود فرد
بگذاریم .توقعات و انتظارات فرد ازکاشت موی طبیعی ،نظر اطرافیان وی در این مورد،
موقعیت فرد در خانواده و اجتماع و تغییر آن پس از کاشت مو ،میزان ریزش موی فرد در
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حال حاضر و اینکه آیا انتظار ریزش بیشتر و شدیدتر در آینده نزدیک در ایشان میرود،
تعداد و کیفیت موهای قابل استحصال در پشت سر بیمار و بسیاری فاکتورهای دیگر
همگی در تصمیمگیری دخالت خواهند داشت.
الزم به ذکر است که کاشت موی طبیعی در خانمها فقط برای ریزش موی دائمی مثل
طاسی آندروژنتیک با طرح زنانه قابل استفاده است و به هیچوجه برای ریزش موی
موقتی مانند ریزش موی پس از زایمان کاربرد ندارد .در حقیقت تا علت ریزش مو و
میزان تداوم آن در خانم دارای طاسی به درستی مشخص نشده است نبایستی هیچ اقدام
درمانی از جمله کاشت موی طبیعی را برای وی درنظرگرفت.
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قبل از کاشت مو                                                               پس از کاشت مو
در صورت انتخاب فرد مناسب و رعايت اصول کاشت مو ،نتيجه کار قابل قبول خواهد بود.

مشکالت کاشت مو در خانم ها

همان طور که گفته شد کاشت موی طبيعی در خانمها دارای يکسری مشکالت و
محدوديتها است که بایستی با صداقت و به روشنی با بیمار در میان گذاشته شده تا
ایشان آن را کام ً
ال متوجه شود .پس از آن الزم است که بیمار برگه رضایت نامهای را مبنی

كاشت مو در خانمها
بر آگاهی از این مسائل امضا نماید .اين مشکالت عبارتند از:

الف) کوتاه کردن تقریب ًا کامل موهای سر در منطقهای که باید مو برداشته شده (پشت
سر) و موضع کاشت مو از واجبات است .واضح است که پذيرش اين موضوع برای يک
خانم بسيار مشکل و در موارد زيادی غيرقابلقبول است.
ب) تعداد موهای قابل برداشت از منطقه دهنده (پشت سر) در خانمهای دارای طاسی
آندروژنتیک کمتر از آقایان است که علت آن قب ً
ال توضیح داده شده است .همان مقدار

مویی هم که قابل برداشت از پشت سر است معموالً از نظر مشخصات ظاهری مثل قطر
و رنگ مو ضعیف بوده و لذا قدرت پوشانندگی خوبی ندارد .همه این عوامل باعث
ضعیف شدن نتایج کاشت مو میگردد.
پ) طرح ريزش مو در خانمها که اغلب گسترده و پخش میباشد .در آقایان ریزش موی
مردانه به صورت فقدان کامل مو در هر منطقه تظاهر میکند که دارای سیر پیشرونده
است به این معنی که یک منطقه از پوست سر دچار طاسی شده ،موهایش کام ً
ال ریخته و

بعدا ً این منطقه طاس گسترش پیدا میکند .از طرف دیگر در آقایان موهای پشت سر به
ندرت دچار ریزش مو شده و لذا آقایان همواره از منطقه دهنده خوبی برای انجام کاشت
موی طبیعی برخوردار هستند.

از سوی دیگر در خانمهای دارای طاسی معموالً ریزش مو به صورت گسترده و پخش

بوده و شروع آن هم از منطقه معینی نمیباشد به این معنی که همه سر به صورت کم و
بیش یکسان دچار طاسی میگردد .این وضعیت خاص ریزش مو در خانمها این اشکال
را به وجود میآورد که اوالً منطقه طاس وسعت زیادی داشته و تعداد زیادی مو برای

ترمیم الزم دارد و ثانی ًا منطقه دهنده مو (پشت سر) هم کم پشت است و موی زیادی
برای برداشتن ندارد .به همین دلیل در اکثریت موارد طاسی در خانمها ،علیرغم فقدان
عوامل منفی دیگر ،فرد مورد نظر کاندید خوبی برای کاشت موی طبیعی نبوده و ناچار
است با کالهگیس مشکل خود را حل کند.
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از طرف ديگر به دلیل پخش بودن طاسی در خانمهای دارای طاسی آندروژنتیک ،در
جریان کاشت موی طبیعی بایستی گرافتها را البهالی موهای موجود (که ضعیف بوده
و تحت تأثیر فرایند آلوپسی آندروژنتیک در حال ریزش میباشند و عاقبت میریزند)
کاشت .فرو رفتن گرافتها در بین موهای موجود به آنها استرس وارد میکند که چند
نتیجه دارد:
 )1ممکن است تحت تأثیر این استرس موهای موجود بریزند و رویش دوباره
نداشتهباشند.
 )2ممکن است تحت تأثیر این استرس موهای موجود بریزند و فقط درصدی از آنها
دوباره در بیایند.
 )3ولی در اکثريت موارد تحت تأثیر این استرس ،موهای موجود ريخته و پس از 9-18
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ماه همه آنها دوباره در میآیند .مسلم است که این مدت طوالنی کم مویی ظاهری
موجب استرس روحی و روانی زیادی در فرد شده که گاه ًا اثرات منفی در رشد موهای
کاشتهشده و موهای موجود (از قبل) دارد.
ت) چون پدیده طاسی آندروژنتیک فیالنفسه یک امر در حال گسترش و پیشرونده
میباشد (هم در منطقهای که کاشت مو انجام شده است البته برای موهای موجود فرد
نه موهای کاشته شده و هم در مناطق دیگر سر) لذا به احتمال زیاد تراکمی که در حال
حاضر (یعنی با کاشت موی طبیعی) برای یک منطقه از سر به وجود آمده است در طول
زمان کاهش مییابد .مدت زمان الزم برای وقوع این کاهش تراکم در منطقه کاشته شده
از ماهها تا سالها بعد از کاشت مو بوده و تعیین دقیق آن امکانپذیر نمیباشد زیرا به
شدت به زمینه ژنتیکی فرد و مشکالت آتی وی (مانند بروز بیماریها ،حاملگی ،زایمان
و غیره) ارتباط دارد .در هرحال با کاهش تراکم گاهی کاشت موی مجدد ضرورت پیدا
کرده و گاهی هم امکان کاشت مجدد نبوده و بایستی از روشهای دیگر مثل کالهگیس
بهره جست.

كاشت مو در خانمها
در مجموع خانمهایی که کاندید مناسبی برای کاشت موی طبیعی هستند را میتوان به
دو دسته تقسیم کرد:
الف) فرد دارای طاسی آندروژنتیک با طرح مردانه است که همه مشکالت ذکر شده برای
ایشان کم و بیش وجود داشته و تمامی این مسائل بایستی به روشنی برای بیمار توضیح
داده شده و در پایان برگه رضایتنامه امضا شود.
ب) فرد به دالیل دیگر ریزش مو دارد مثل سوختگی سر و یا اسکار (جوشگاه) بخیه که
در این حالت ،مشکالت و محدودیتهای ذکر شده برای کاشت مو در خانمها ارتباطی

به ایشان نخواهد داشت و کاشت موی فرد معموالً موفقیتآمیز خواهد بود( .به فصل
کاشت مو در پوست دارای اسکار مراجعه شود).
طریقه برداشت و کاشت مو در خانمها تفاوت زیادی با آقایان ندارد .بهترین متد کاشت
مو در خانمها روش  FUTاست و روش  FITکاربرد زيادی در خانمها ندارد.
به دلیل ماهیت ریزش مو در خانمها بهتر است گرافتهای مورد استفاده  2-3تار مویی
باشند تا اثر پوشانندگی بيشتری داشته و بیمار رضایت باالتری به دست بياورد .در ضمن
چون منطقه ریزش مو در خانمها خیلی وسیع است لذا بایستی اهم و فیاالهم کرده و در
مناطقی مو کاشته شودکه اهمیت بیشتری از نظر زیبایی داشته و تأثیر بارزتری در تغییر
ظاهری فرد بگذارد.
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ابرو نقش بسیار مهمی در زیبایی صورت و اعتماد به نفس فرد داشته و از طرف ديگر
وظيفه آن در ارتباط برقرار کردن با ديگران و بيان احساسات انکارناپذير است .ولی
کار اصلی ابرو اين است که از چشمها در مقابل جريان رو به پايين عرق (و يا هرگونه
مايعات ديگر) از پيشانی و نيز تابش نور آفتاب محافظت به عمل آورد .از دست دادن

ابروها باعث استرس شدید شخص شده و معموالً فرد مورد نظر در ظرف مدت کوتاهی
برای درمانهای دارویی و یا کاشت مو به پزشک مراجعه میکند .فاز رشد فعال موهای
ابرو کوتاه بوده و لذا اين موها خیلی بلند نشده و رشد زيادی ندارند .کوتاه بودن اين فاز
همچنين باعث میشود که در صورت هرگونه آسيب به موهای ابرو مدتها طول بکشد
تا صدمات وارده جبران شده و موها مجددا ً رشد کنند يعنی قابليت ترميم موهای ابرو به
صورت طبيعی ضعيفتر و کندتر از موهای سر میباشد.
170

از دست رفتن موهای ابرو میتواند علل گوناگونی داشته باشد که عبارتند از:
 )1آسیب به ابرو از طریق ضربه مانند تصادف رانندگی ،سوختگی ،مواد شیمیایی،
برقگرفتگی و غیره.
 )2امراض موضعی پوست مثل بیماری لوپوس پوستی و آلوپسیآرهآتا.
 )3عدم رویش ابرو به صورت مادرزادی
 )4اصالح کردن ابرو در خانمها
اغلب خانمها ابروهایشان را برداشته و به اصطالح آنها را اصالح (مرتب) میکنند تا ظاهر
آراسته و خوبی داشته باشد .به دليل کند بودن رشد موهای ابرو و ضعيف بودن قابليت
ترميم آنها ،اصالح کردن مکرر ابروها در درازمدت موجب آسیب رسیدن به ریشه موهای
ظریف ابرو شده و باعث میگردد که ابروها ابتدا نازک و کمپشت شده و باالخره بهطور
دائم از دست بروند .در حقیقت شایعترین علت مراجعه خانمها برای کاشت ابرو همین
مسئله است .کار اشتباه ديگری هم که آرايشگرها انجام میدهند اين است که ابروهای
دختران جوان را میتراشند تا براي وي يک ابروی ديگر مطابق ذوق و سليقه فرد نقاشی

پیوند مو در ابرو
نمايند .اين کار در صورتي که به دفعات انجام شود موجب اختالل در رشد موهای ابرو
و نازک شدن و کمپشتی آن میگردد.
 )5تریکوتیلومانیا :کندن ابروها به دلیل بیماری روانی مانند وسواس و یا عادت به کندن
آنها.
 )6درمان بیماریهای دیگر مثل اشعه درمانی ،شیمی درمانی و برداشت تومور ابرو با
جراحی.
 )7بیماریهای عمومی بدن مثل مشکالت هورمونی
در ابتدا بايستی کلیه علل احتمالی از دست رفتن ابروها مورد بررسی قرارگرفته و در
صورت امکان تحت درمان قرار گیرند زیرا در صورت عدم کنترل این دسته از علل
ریزش ابرو حتی با کاشت ابرو هم احتمال ریزش مجدد موهای کاشته شده وجود
دارد .در صورت وجود تریکوتیلومانیا کاشت ابرو فایدهای نداشته و بایستی ابتدا فرد به
روانپزشک معرفی شود و پس از درمان آن در صورت نیاز اقدام به کاشت ابرو نمود.

گاهی فرد دارای ابروی طبیعی بوده ولی از طرح آن خوشش نمیآید و مث ً
ال میخواهد
آن را باالتر بیاورد و یا قوس ابروی خود را بیشتر کند و گاهی هم ابروی فرد به صورت
طبیعی باریک و نازک است و میخواهد آن را ضخیمترکند .در هر دوی این حاالت با
توجه به محدودیتهایی که در حال حاضر در تکنیک و روش انجام کاشت ابرو وجود
دارد (به توضیحات پایین توجه شود) ،کاشت ابرو کارساز نبوده و صالح در انجام آن
نیست .به عبارت دیگر کاشت ابرو برای زیبایی کاربردی نداشته و بهتر است که انجام
نشود.

بهطورکلی بهترین کاندید کاشت ابرو کسی است که یا اص ً
ال ابرو نداشته باشد و یا اینکه

قسمتی از ابرویش را به دلیل جراحت و آسیب رسیدن به موهای ابرو کام ً
ال از دست داده
است و میخواهد کاشت ابرو در همان محل ابروی قبلیاش انجام شود.
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از دست رفتن ابرو به دليل بخيه که کانديد بسيار خوبی برای کاشت میباشد.

غالب ًا خانمهایی که تمام یا قسمتی از ابروی خود را ازدست دادهاند ابتدا به تاتو (خالکوبی)
روی میآورند .در مورد این افراد ممکن است در آینده دو وضعیت پیش بیاید:
الف) فرد از تاتوی انجام شده (از نظر رنگ ،طرح و مشخصات دیگر) راضی است ولی
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قصد کاشت ابرو روی تاتو را دارد.
ب) شخص از تاتوی انجام شده راضی نبوده (به هر دلیل) و تمایل دارد که ابتدا آن را
پاک کند و سپس در همان محل و یا محل دیگر کاشت ابرو انجام دهد.
در مورد (الف) توجه به این نکته مهم است که موهای کاشته شده در محل کاشته شده
به هرحال مانند یک ابروی طبیعی تراکم ندارند و فاصله بین آنها بیشتر از موهای طبیعی
ابرو است لذا ابروی کاشته شده تا حدی خالی به نظر میآید و برای پرکردن ظاهری این
خالی بودن استفاده از تاتو منطقی به نظر میرسد .به عبارت دیگر اگر فردی که میخواهد
برای جبران نقص ابرویش کاشت ابرو انجام دهد ،قبل ازکاشت ابرو محل مورد نظر را
تاتو نماید نتایج حاصله نسبت به زمانی که کاشت ابرو بدون تاتو صورت پذیرد ،بسیار
بهتر خواهد بود .بنابراین در مورد (الف) مشکل خاصی وجو ندارد.
در مورد (ب) نظر به مسائل و مشکالت بیشماری که بر سر راه پاک کردن تاتو وجود
دارد (اکثرا ً نمیتوان تاتو را کام ً
ال پاک کرد و تهرنگ آن در محل باقی میماند) ،لذا بهتر

پیوند مو در ابرو
است که اوالً در ابتدا در مورد انجام تاتو دقت کافی لحاظ شده تا از بروز مشکالت

بعدی جلوگیری شود و ثانی ًا حال که تاتو انجام شده است وسواس به خرج نداده و
حداالمکان با تاتوی فعلی کنار آمده و اگر مایل به کاشت ابرو هستند این کار در همان
محل تاتو انجام دهند.

        
هر دوی اين خانمها موارد خوبی برای کاشت ابرو بوده ولی بيمار سمت چپ پاسخ درمانی بهتری خواهد داد.

از دست رفتن ابرو به دليل سوختگی که بهترين حالت برای کاشت ابرو است.
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محدودیتها و مشکالت کاشت مو در ابرو

محدودیتها و مشکالتی که در حال حاضر در تکنیک و روش انجام کاشت ابرو وجود
دارد عبارتند از:

 )1اگرچه معموالً از موهای ظریف باالی گوش برای کاشت ابرو استفاده میشود ولی
باید به این نکته توجه داشت که در هیچ کجای بدن مویی وجود ندارد که کام ً
ال شبیه

موی ابرو باشد و لذا چون موهای کاشته شده از لحاظ مشخصات ظاهری مانند رنگ،
ضخامت ،صاف يا مجعد بودن ،ميزان رشد و غیره با موهای قبلی ابرو فرق میکنند
بنابراين تا حدی عدم سنخيت بين موهای قبلی ابرو و آنها مشاهده میگردد .البته گفته
شده است که در غالب موارد پس از چند ماه تا چند سال موهای کاشته شده تا حد
زيادی شبيه موهای ابرو میگردند ولی اين مطلب هميشه رخ نمیدهد و بيمار بايستی
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متوجه اين نکته باشد .البته این مشکل در مواردی که بیمار اص ً
ال ابرو ندارد وجود نخواهد

داشت .الزم به تذکر است که موهای کاشته شده بیشتر از موهای طبیعی ابرو رشدکرده
و بنابراین باید به طور مرتب کوتاه شوند.
 )2حتی با وجود استفاده از لوازم بسیار ظریف و میکروسکوپیک برای کاشت ابرو،
فاصله موهای کاشته شده بیشتر از موهای طبيعی ابرو خواهند بود .البته میتوان در
جلسات دوم و سوم کاشت ابرو این فاصلهها را کمتر کرد ولی به هرحال از نظر تراکم
هیچ وقت شبیه ابروی کام ً
ال طبيعی نخواهد شد .با توجه به این مسئله بعضی از پزشکان
انجام تاتوی متناسب قبل از کاشت ابرو را توصيه مینمايند زيرا تاتو میتواند تا حدی
فاصلههای فوق را مخفی کرده و نتايج کاشت ابرو را بهتر نمايد.
 )3موهای ابروی طبیعی نسبت به پوست حالت خوابیده داشته و زاویه این خواب بسته
به موضع ابرو  10-60درجه است .کاشت ابرو در ناحیه تاج آن مشکل خاصی ندارد زيرا
در اين منطقه زاويه خروج موهای ابرو از پوست حداکثر میباشد ولی هر چقدر به سمت

پیوند مو در ابرو
انتهای ابرو میرویم کاشت مو به دلیل کمتر شدن زوايه فوق و خوابیدهترشدن موها از
نظر تکنیکی مشکلتر میشود بهطوریکه در  1/3انتهایی ابرو به سختی میتوان موها
را عین ًا با خواب طبیعی ابرو کاشت .راه پیشنهادی برای این مشکل استفاده از پانسمان
فشاری (مثل ِهدبند) در محل ابروی کاشته شده برای دو هفته پس از کاشت ابرو است.
چرب کردن موهای پیوندزده شده پس از رویش آنها کمک به خوابیدهتر شدن ابروی
کاشته شده میکند .ولی در هر حال هیچ وقت ابروی کاشته شده از نظر خواب موها

کام ً
ال شبیه ابروی طبيعی نخواهد شد.

 )4با توجه به اينکه موهای کاشته شده از مناطق غیر از ابرو آورده شدهاند و قدرت
رشد آنها به دلیل جابجایی کاهش یافته است لذا فرد بایستی حداقل  6–9ماه صبر کند تا

کاشت ابروهایش کام ً
ال جواب بدهد و سپس در مورد لزوم انجام مجدد کاشت ابرو برای

پرکردن فاصلههای خالی بین موهای کاشته شده تصمیمگیری کرد.
به غير از موارد ذکر شده ،برداشت و کاشت موها در مورد کاشت ابرو تا حد زيادی
شبیه کاشت موی سر است با این تفاوت که در کاشت ابرو فقط از واحدهای فولیکولی
دارای یک یا دو تارمو استفاده شده و سوراخهای پوست با استفاده از ابزار بسیار ظریف
و کوچک ایجاد میشوند تا محل کاشت کام ً
ال نامشخص باشد .به دلیل نزدیکی ابرو

به چشم ممکن است بعد از کاشت ابرو اندکی تورم و کبودی دور چشم رخ دهدکه با
کمپرس گرم و گذشت چند روز به سرعت مرتفع میگردد.
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نتيجه تأسف بار کاشت ابرو توسط افراد ناوارد

متقاضیان محترم کاشت ابرو دقت فرمایند که این کار از نظر انتخاب بیمار مناسب،
تکنیک انجام کار و بسیاری نکات فنی و پزشکی دارای حساسیت بسیار باالیی بوده و
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الزم است همیشه توسط متخصص پوست و مو که دارای تجربه کافی در این زمینه است،
انجام شود .توجه کنید که آگهیهای تبلیغاتی زیادی با ادعای واهی در این زمینه وجود
دارد که بیمار را به سادگی گول زده و اسیر مینماید .با نگاهی به عکس متوجه میشوید
که کاشت ابرو توسط افراد ناوارد و شیاد چه نتیجه تأسف باری به وجود آورده است که
برای تمامی عمر بیمار باقی میماند .لذا تقاضا میشود که در انتخاب پزشک معالج خود
دقت و وسواس زیادی را به خرج دهید.

كاشت مو در پوست داراي اسكار (جوشگاه)

فصل نهم
کاشت مودرپوست دارای اسکار(جوشگاه)
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وقتی که پوست آسيب میبيند مث ً
ال زخمی شده و يا دچار سوختگی میگردد،
مکانيسمهای ترميمکننده پوست دست به کار شده و در ظرف مدت کوتاهی موجب
ترميم آسيبديدگی و ايجاد بافتهای جديد میگردند .آسيبديدگی پوست را میتوان
به دو نوع تقسيم کرد:
ن حالت فقط اليه اپيدرم (سطحیترين اليه
 )1آسيبديدن سطحی پوست که در اي 
پوست) از بين میرود .اين وضعيت در سوختگیهای سطحی پوست ،خراشهای جزئی
و ظريف پوست و زمانی که پوست به صورت سطحی به سطح ناصافی ماليده میشود،
رخ میدهد .در اين حالت سيستم ترميم کننده بدن به طور کامل پوست را ترميم نموده

و يک پوست جديد و کام ً
ال طبيعی در محل آسيب ديدگی ظاهر میگردد که فقط ممکن
است اندکی تغيير رنگ داشته ولی از جهات ديگر طبيعی است و وظايف پوست را به
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صورت کامل انجام میدهد.
 )2آسيبديدگی عمقی پوست که در آن اليه وسطی پوست (درم) و يا اليه عمقی آن
(هيپودرم) هم دچار آسيب شدهاند .اين وضعيت در سوختگیهای عمقی پوست ،جراحات
و زخمهای عميق پوست و برخی بيماریهای پوست مانند ليکن پالن ،آبلهمرغان،
جوشغرور جوانی و لوپوس پوستي مشاهده میشود .در طی اين آسيبديدگی سيستم
ترميم کننده پوست فقط تا حدی میتواند پوست را ترميم نموده و در نهايت محل
جراحت پوست با يک نوع بافت غيرطبيعی به نام اسکار (جوشگاه) پوشيده میشود .در
حقيقت وجود اسکار نشان دهنده کوشش ناموفق پوست برای ترميم خود بوده و از سوی
ديگر مؤيد عمقی بودن آسيب وارده به پوست میباشد.
بافت اسکار دارای خصوصيات ذيل است:
 )1فاقد ضمائم پوست (غدد چربی ،غدد عرق و مو) میباشد.
 )2اعصاب حسی و ساختمانهای گيرنده حس حرارت ،درد ،فشار و غيره در آن وجود
ندارند.

كاشت مو در پوست داراي اسكار (جوشگاه)
 )3خاصيت کشسانی پوست طبيعی در بافت اسکار وجود ندارد

 )4غالب ًا يک نوع حس غيرطبيعی مثل درد غيرعادی درآن وجود دارد
 )5رنگ و قوام آن با پوست طبيعی متفاوت است
 )6خطوط طبيعی پوست در آن وجود ندارند.
از نظر درمانی روشهای زيادی برای رفع اسکار وجود دارد که عبارتند از:
الف) برداشتن بافت اسکار
روشهای متعدد جراحی برای برداشتن اسکار وجود دارد .در صورتيکه اسکار بزرگ
باشد میتوان با جراحی آن را کوچک کرد تا کمتر در معرض ديد باشد .اسکارهای
کوچک با جراحی به طور کامل برداشته میشوند .البته بايد توجه داشت که حتی با
تکنيکهای مدرن جراحی و عليرغم کوچک بودن اسکار ،در اکثریت موارد يک َرد بخيه

ظريف در پوست باقی میماند که وجود آن اجتناب ناپذير است.
ب) مخفی کردن اسکار

اگر بافت اسکار در منطقه مودار بدن (مانند پوست سر ،ريش ،سبيل و ابرو) به وجود
آيد میتوان با کاشت مو تا حدی آن را مخفی نموده به طوری که کمتر در معرض ديد
باشد .در مواردی هم ابتدا با جراحی اسکار را کوچک کرده و سپس اقدام به کاشت مو
در آن میکنند.
به دليل غيرطبيعی بودن بافت اسکار (نسبت به پوست سالم) کاشت مو در آن متضمن
يکسری مشکالت خاص میباشد که عبارتند از:
 )1چون بافت اسکار دارای عروق خونی نيست لذا احتمال نگرفتن موهای کاشته شده
در آن بيشتر از پوست معمولی بوده و در ضمن در يک جلسه نمیتوان تراکم مطلوب و
دلخواه را در آن ايجاد نمود لذا در غالب موارد حداقل دوبار کاشت مو در بافت اسکار
مورد نياز می باشد که اين را بايستی به بيمار يادآوری نمود.
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 )2به دليل سفت بودن بافت اسکار کاشت مو از نظر تکنيکی مشکل بوده و نياز به دقت
و زمان بيشتری دارد.

اسکار جلوی سر به دليل سوختگی
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 )3به دليل وجود مقدار زیادی بافت سفت (فیبروز) در اسکار امکان دارد که موهای
کاشته شده در جهت دلخواه رشد نکنند .این مطلب به خصوص در اسکارهای ابرو
و خط رويش مو در جلوی سر دارای اهمیت زیادی است و بايستی به بيمار گوشزد
شود.
 )4عمق جاگذاری گرافتها بايد بيشتر از کاشت مو در پوست نرمال باشد تا دسترسی
ريشههای کاشته شده به عروق خونی بيشتر گردد.

كاشت مو در پوست داراي اسكار (جوشگاه)
 )5به دليل خونرسانی ضعيف بافت اسکار گرم و مرطوب نگه داشتن منطقه کاشت مو
برای چندین هفته پس از عمل به جهت بقای موهای کاشته شده بسيار مفيد بوده و قوي ًا

توصيه میشود .بهتر است که هميشه از روش  FUTدر کاشت مو برای بافت اسکار
استفاده شود زيرا گرافتها در اين روش کيفيت بهتری دارند و طول عمر آنها بيشتر
میباشد .بهترين گرافتها برای کاشت مو در اسکار ،گرافتهای دارای  2-3تارمو هستند
زيرا اين گرافتها پوشانندگی بهتری ايجاد میکنند .ساير مسائل در رابطه با کاشت مو در
مورد اسکار فرقی با حاالت ديگر نمیکنند.
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