علت ريزش موی سر چيست؟
علل زيادی برای ريزش مو در مردان و زنان وجود دارد .با اين حال  ،در اکثريت قريب به اتفاق مردان مبتال به
ريزش مو ،علت طاسی آندروژنتيک ارثی است که معموال با عنوان" طاسی با الگوی مردانه" شناخته می
شود.حضور ھورمون دی ھيدروتستوسترون  ،درمردانی که از نظر ژنتيکی مستعد اند ،برای بروز طاسی ضروری
است .به ھمين ترتيب  ،در اغلب زنان مبتال به ريزش مو ،علت ريزش مو با طاسی با الگوی زنانه است ولی
تاثيرات ھورمونی در ريزش موی ارثی زنان ممکن است با مردان متفاوت باشد ولی اين فرضيه ھنوز تحت
بررسی است.
بيماری تيروئيد  ،کمبود آھن  ،تب باال  ،جراحی يا بيھوشی عمومی  ،رژيمھای غذايی شديد  ،زايمان  ،و برخی
داروھا  ،علل کمتر شايع ريزش مو ھستند که معموال با درمان اختصاصی  ،برگشت پذيرند .برخی از بيماريھای
پوست سر ،ازجمله لوپوس  ،ليکن پالن  ،و طاسی منطقه ای ) آلوپسی آره آتا( می توانند منجر به ريزش مو به طور
موقت يا دائم شوند.
بر خالف بسياری از باورھای رايج مبنی بر اينکه ريزش مو می تواند به داليلی نظير گردش خون ضعيف  ،انسداد
فوليکول ھای مو ،شامپو زدن مکرر  ،پوشيدن کاله يا کاله ايمنی و يا وجود مايت باشد ولی ھيچيک از موارد فوق به
عنوان علت ريزش مو مطرح نمی باشند.
ھمچنين دانستن اين نکته بسيار حايز اھميت است که طی يک روند طبيعی ،تعدادی از موھا به حالت خفته )تلوژن(
می روند و برخی ديگر با بيرون آمدن از اين حالت شروع به جوانه زدن موی جديد )آناژن( می کنند بنا براين در
اکثر بالغين ريزش روزانه حدود
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تار مو کامال نرمال است .تا زمانيکه شدت اين روند

متعادل است  ،تعداد موھای سر ثابت می مانند.
به نظر می رسد که استرس يکی ديگر از عوامل موثر بر ريزش مو است که می تواند موجب تسريع سير ريزش
موی ژنتيکی شود ولی با اين حال  ،بدون وجود ژن و ھورمون ھای دخيل ،استرس به تنھايی نمی تواند موجب
ريزش مو شود.
استعداد ارثی برای ريزش مو با الگوی زنانه و مردانه ممکن است از خانواده پدر يا مادر به ارث برسد و اين ريزش
پس از بلوغ شروع به تظاھر می کند .موھای سر که از نظر ژنتيکی مستعد ابتال به آلوپسی آندروژنتيک ھستند

)معموال در نواحی جلو و باالی سر(  ،در طول ھر چرخه حيات

3

تا

5

ساله خود دچار کاھش قطر و

طول شده تا زمانی که در نھايت محومی شوند .در اکثر مردان ،موھای پشت وطرفين سر از نظر ژنتيکی کمتر
دچار ريزش مو می شوند و برای تمام عمر باقی می مانند.

برای درمان ريزش مو با الگوی مردانه چه می توان کرد؟
امروزه ،افراد مبتال به ريزش مو نسبت به گذشته جھت درمان گزينه ھای بيشتری در دسترس دارند:
➣ عمل جراحی پيوند مو ،راه حلی دائمی وپويا برای طاسی موی سر است.
➣ در حال حاضر درمان ھای دارويی مؤثر  ،به شکل قرص )فيناسترايد( ومحلول موضعی )مينوکسيديل( در
دستر س است که برای حفظ اثر آنھا نياز به ادامه درمان به طوردرازمدت و مادام العمر است.
➣ تا زمانی که ھنوز مقداری مو باقی مانده و موھای سر فقط کم پشت شده  ،می توان با بکار گيری از برخی
فراورده ھای آرايشی به شکل کرم  ،اسپری و پودر ،نواحی کم مو را استتار کرد ،ولی اين مواد فرايند ريزش مو را
درمان نمی کنند.
➣ به وسيله کاله گيس و روش ھای غير جراحی ترميم مو می توان مناطق طاس پوست سر را پوشش داد .برای
اتصا ل و تثبيت آنھا بر روی پوست سر وسايل متنوعی مانند چسب  ،گيره و کليپس به کار می روند.

درمان ھای جراحی:

پيوند مو به روش گرفت فوليکوالر و مولتی فوليکوالر :تکنيک ھای جديد پيوند مو می تواند سبب بازيابی موھای از
دست رفته و شکل دادن طبيعی به خط رويش موھا شوند .با اين روش موھا رشد می کنند و نيازی به مراقبتی بيش از
مراقبت ھای طبيعی از قبيل شستن و کوتاه کردن موھا ندارند .پيوند امروزه می تواند به گونه ای انجام شود که حتی
آرايشگر متوجه آن نشود .در اين روش پوست مودار از محل دھنده در ناحيه پشت و يا طرفين پوست سر برداشته می

شود و سپس با استفاده از ميکروسکوپ به گرفت ھای حاوی
6

-

3

4

-

1

مو و يا گرفت ھای مولتی فوليکوالر

تايی تقسيم می شود .سپس اين گرفت ھا به نواحی بدون مو و يا نواحی با موھای نازک پيوند زده می

شود به گونه ای که به فوليکول ھايی که در آن ناحيه وجود دارند آسيب زده نشود .با استفاده از گرفت ھای
فوليکوالر کوچک اين امکان برقرار می شود تا ظاھری طبيعی ايجاد گردد  .برخی از جراحان استفاده از گرفت ھای
فوليکوالر را به تنھايی ترجيح می دھند .در حالی که سايرين استفاده از گرفت ھای مولتی فوليکوالر را در نواحی
مرکزی پوست سر جھت برقراری تراکم بيش تر ترجيح می دھند.
بسته به شدت طاسی در نواحی جلوی سر  ،قسمت ميانی و فرق سر و بسته به محل دھنده موھا و ھمچنين انتظارات
فرد گاه به

2

-

3

جلسه نياز می باشد .ھمچنين تعداد گرفت ھا نيز در ھر فرد متغير است.

امروزه جراحی پيوند مو به اين روش به خوبی تحمل می شود .در طی
گرفت ايجاد می شود که طی

14

-

4
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ساعت پوسته ھايی در سطح ھر

روز می ريزند .موھای کاشته شده طی

16

-

10

ھفته

شروع به رشد می کنند و اگر نه ھمه  ،بلکه اکثر آن ھا در طول زندگی فرد به رشد خود ادامه می دھند) .چه در مرد
و چه در زن با افزايش سن کاھش مختصری در تراکم تمام موھای سر از جمله موھای کاشته شده به طور طبيعی رخ
می دھد(.

چه کسانی از جراحی پيوند مو سود می برند؟

 مردان با ريزش موی الگوی مردانه زنان با ريزش موی الگوی زنانه -مردان يا زنان که تمايل به بازيابی يا تغيير شکل خط رويش موھای خود دارند

 افراد با اسکار ناشی از صدمات و يا بيماری ھای پوستی اسکار دھنده و يا افرادی که دچار ريزش مو به دنبالجراحی نظير جراحی کشيدن پوست صورت شده اند
 افرادی که تمايل به افزايش ضخامت و يا بازيابی موھای ابرو مژه و ريش دارند -مردان يا زنانی که تمايل به داشتن مو در محلی دارند که حاوی مقدار کمی مو و يا بدون مو می باشد.

در طی جراحی پيوند مو چه اتفاقی رخ می دھد؟

جراحی پيوند مو يک جراحی سرپايی مينور به حساب می آيد که معموال ً بين

8

-

3

ساعت و با کمک بی

حسی موضعی انجام می پذيرد .گاه از دارو ھای خوراکی يا تزريقی برای تسکين بيمار استفاده می شود که بدين ترتيب
بيمار در حالی که بيدار است  ،در آرامش به سر می برد.
محل دھنده به کمک بخيه و يا منگنه ھای جراحی بسته می شود .بخيه ھا معموال ً طی

14

-

7

روز کشيده

می شوند .گاھا ً بخيه ھھای قابل جذب برای از بين بردن نياز مراجعه مجدد بيمار برای کشيدن بخيه به کار می رود.
در محل گيرنده به کمک سوزن ھای مخصوصی سوراخ ھای کوچکی جھت کاشتن گرفت ھا ايجاد می گردند.
در پايان کار پانسمان سبکی در محل قرار داده می شود و در بسياری از موارد پزشک از بيمار می خواھد تا برای
مدتی تحت نظر باقی بماند و سپس اجازه می دھد تا بدون پانسمان مرخص شوند .
در پايان جراح اغلب نحوه قرار گيری گرفت ھا را کنترل کرده و سپس دستورات پس از عمل جراحی توسط وی و يا
دستيارش به بيمار ازائه می گردند .ھمچنين معمموال ً اين موارد به صورت کتبی نيز به بيمار داده می شوند.

بعد از کاشت مو چه اتفاقی ميافتد؟

کاشت مو  ،جراحی کامال بی خطر و جزء جراحی ھای کوچک به حساب می آيد .عوارض جدی به ندرت ايجاد می
شوند .احساس ناراحتی در محل موی کاشته شده  ،معموالً خيلی کم است يا اصال وجود ندارد .اکثر بيماران برای
2

-

روز ،تا حدودی احساس سنگينی و کشش در ناحيه دھنده مو دارند که با تجويز مسکن ھای ضعيف

1

قابل کنترل است.
استفاده از اسپری آب يا کمپرس مرطوب وخوابيدن در حالت نيمه نشسته تا

2

-

3

روز بعد از کاشت مو

به بيماران توصيه ميشود.
دلمه ھای کوچکی ممکن است دور ھر گرافت تشکيل شود ،که ميتواند با موھای موجود در ناحيه يا با فراورده ھای
پوشش دھنده مانند
اين دلمه ھا طی
)

5

-

4

Toppik
14

-

و

DermMatch, Couvre

پوشش داده شود.

روز بعد از جراحی می ريزند ،دلمه ھای موھای کوچکتر زودتر

5

روزه( و دلمه ھای موھای بزرگتر در مدت زمان طوالنی تری جدا می شوند.

ممکن است اوايل  ،موھای کاشته شده که از سطح پوست سر بيرون آمده اند ريزش پيدا کنند ،در صورتيکه ريشه مو
باقی مانده و برای

14

-

10

ھفته به حالت خفته باقی می ماند و سپس موھا مجددا شروع به رشد می کنند.

احساس کرختی که ممکن است در ناحيه دھنده و گيرنده کاشت موايجاد شود  ،معموال طی

8

-

2

ماه بعد

از جراحی از بين می رود.

ھمانطور که در باال گفته شد ،عوارض نادر ھستند .گاھی اوقات التھاب خفيفی می تواند در اطراف موی تازه پيوند
شده رخ دھد  ،شبيه به موھای زير پوستی عفونی يا جوش ،که معموالً به سادگی با کمپرس گرم بھبود می يابد.
محل اسکار که در نتيجه برداشتن پوست ايجاد می شود ،معموالً بسيار باريک است ومی تواند به راحتی توسط موھای
اطراف مخفی شود .محل موھای پيوند شده در ناحيه پيشانی بدون ھيچ اسکار واضحی بھبود يافته و بوسيله موھای
پيوند شده پوشيده می شود.

تعداد کمی از بيماران ممکن است تورم خفيفی در ناحيه پيشانی را برای چند روز پس از جراحی تجربه کنند .اين تورم
معموال در حدود روز سوم پس از عمل ظاھر و پس از

4

-

3

روز برطرف می شود.

عفونت در ھر دو منطقه دھنده و گيرنده بسيار نادر است.
بسياری از بيماران يک منطقه کوچک از بی حسی را باالی اسکار محل دھنده و در قسمت عقب مرکزی پوست سر
تجربه می کنند که به تدريج بعد از چند ماه از بين می رود

از چه زمانی بايد درمان را شروع کرد؟
امروزه اکثر پزشکان در ابتدا توصيه به درمان دارويی ھر چه زودتر ريزش مو ميکنند .حتی اگر بيمار تصميم به
ترميم مو از طريق جراحی داشته باشد ،درمان ھای دارويی ميتوانند باعث کندی روند ريزش مو درآينده و يا جلوگيری
از ريزش مو شوند.
بيماران می توانند عمل جراحی ترميم مو را در ھر سنی بعد از

20

سالگی انجام دھند اما تصميم به عمل برای

ھمه افراد يکسان نبوده و عوامل مختلفی در انجام ان دخيل است.
اکثريت قريب به اتفاق بيمارانی که برای اولين بار تحت جراحی کاشت مو قرار می گيرند بطورکامل طاس نيستند ،به
طوری که می توانند از موھای موجود برای کمک به استتار نواحی کم مو استفاده کنند .با اين حال  ،به دليل اينکه
ريزش مو روندی تدريجی و پيشرونده است ،شروع درمان جراحی در يک بيمار بسيار جوان اغلب غير عاقالنه به
نظر ميرسد.
درمانھای پزشکی از قبيل فيناسترايد و مينوکسيديل معموال برای مردان مبتال به ريزش مو توصيه می شود .اين
درمان ھا می توانند برای حفظ موھا کمک کننده باشند و يا تا حدی روند نازک شدن مو درناحيه مرکزی و باالی سر
را کند کنند.
ھمچنين درمان ھای دارويی را می توان برای حفظ موھای کاشته شده به دنبال پيوند و جھت افزايش نتايج طوالنی
مدت کاشت مو مورد استفاده قرار داد.

روش ھای جراحی :برداشتن پوست سر و فلپ
در روش برداشتن پوست سر ،قسمتی از پوست ناحيه بدون مو )معموال در ناحيه قسمت ميانی و مرکزی(  ،به روش
جراحی برداشته می شود.
در روش فلپ ،نوار باريکی که دارای موی سر و خون رسانی مناسب می باشد از ناحيه عقب و کنار سر برداشته
شده و در حالی که به ناحيه شقيقه ھا متصل است قسمت انتھا يی چرخيده و در طول خط رويش مو در ناحيه جلو
سر قرار داده شده و بخيه ميشود.
اما امروزه اين دو روش در مقايسه با بھره گيری از روش گرافت ھای کوچک در جلسات متعدد ،به ندرت انجام می
شوند.
با توجه به نوع پوست سر و الگوھای مختلف ريزش مو در افراد می بايست جھت بررسی فوايد و مضرات اين
روش با يک جراح متبحر مشورت شود.

چطور ميتوانم بفھمم که مورد خوبی برای جراحی ترميم مو ھستم؟
فاکتور ھای تعيين کننده جھت ترميم مو به روش جراحی شامل موارد زير می باشند:
 وضعيت سالمت عمومی بيمار جنس موی بيمار :نازک يا ضخيم تضاد بين رنگ موی بيمار و رنگ پوست سر تراکم مو  :تعداد فوليکول ھای مو در ھر سانتيمتر مربع در ناحيه دھنده پيوند -سطح منطقه ای که بايد مو کاشته شود

 سطح ناحيه دھنده مو سابقه قبلی ا پيوند مو در ناحيه اھداف و انتظارات بيمارتشخيص و درمان دقيق نيازمند معاينه و گفتگوی صريح با بيمار است .بيمار ھمچنين بايستی ارزيابی واقع بينانه ای در
رابطه با نتيجه جراحی و ھمچنين ھزينه آن داشته باشد .ھمچنين بيمار می بايست متوجه شود که در روش پيوند مو
فوليکول موی جديدی ايجاد نمی گردد بلکه فوليکول ھای موی موجود توزيع می شوند.

درمان ھای طبی :
فيناسترايد  :دارو يی خوراکی که فقط با نسخه پزشک تجويز می شود و بيش از يک دھه از عرضه آن ميگذرد .اين
دارو فقط برای استفاده توسط مردان تاييد شده است .مطالعات علمی نشان داده اند که اين دارو باعث رشد مو در
تعداد قابل توجھی از مردان و جلوگيری از ريزش مو در درصد باالتر ی از آنان می شود.
فيناسترايد از طريق کاھش تشکيل ھورمون اصلی مسئول از دست دادن مو با الگوی مردانه يا دی ھيدروتستسترون
اثر ميکند  ،در حالی که باعث کاھش تستوسترون نمی شود .بنابراين  ،ھر گونه عوارض جانبی که ممکن است
عملکرد جنسی مردان را کاھش دھد بصورت خفيف و در کمتر از
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 ٪از تمام بيماران دريافت کننده ان رخ

می دھد.
فيناسترايد برای بيش از
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سال در دسترس بوده و تحقيقات نشان داده که بی خطر و موثر بوده است.

اين دارو بھترين راه حل برای درمان ريزش مو در مراحل اوليه و يا نه چندان شديد می باشد .ھمچنين جھت کمک
به بيماران مبتال به ريزش موی پيشرفته تر و يا جھت حفظ باقی مانده موھا نيز می تواند به کار رود.
اغلب از فيناسترايد به عنوان يک درمان تکميلی پس از پيوند مو استفاده می شود .استفاده از آن به عنوان يک داروی
موثر کاھنده و يا کند کننده الگوی مردانه ريزش مو توسط جراحان ترميم کننده مو در بسياری از مردان يشنھاد می
شود.
حدود بيش از

15

سال است که مينوکسيديل موضعی جھت کند کردن ريزش مو به کار می رود  ،اما

در کمک به رشد موی جديد کمتر موثر است .غلظت باالتر مينوکسيديل )محلول
مردان در دسترس می باشد و نشان داده شده که از محلول
محلول مينوکسيديل

2
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 (٪در حال حاضر برای

 ٪موثر تر است.

 ٪برای استفاده توسط زنان به طور کلی توصيه نمی شود زيرا ممکن است باعث
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تحريک رشد موھای صورت شود.ھمچنين حداقل يک مطالعه نشان می دھد که در زنان محلول %
تر از محلول ٪

2

5

موثر

نيست.

به منظور حفظ نتايج مينوکسيديل و فيناسترايد بايد به طور مستمر استفاده شوند چرا که در صورت قطع روند ريزش
مو به حا لت قبلی بر می گردد .اين داروھا ممکن است برای ھمه مفيد نباشند  ،اما ثابت شده است که فوايد قابل
توجھی برای درصد بااليی از افراد دارند .عالوه بر اين درمان ترکيبی محلول مينوکسيديل و فيناسترايد تاثير بيشتری
برای مردان با ريزش موی آندروژنتيک دارد.

چگونه يک جراح ترميم مو واجد شرايط را پيدا کنم؟
انجمن بين اللمللی جراحی پيوند مو يا

بزرگترين جامعه در نوع خود است که فعاليت خود را به

ISHRS

پيشرفت دانش و تکنيک ھای مربوط به عمل جراحی ترميم مو اختصاص داده است.
اين انجمن می تواند شما را با نام و آدرس يک جراح ترميم مو در نزديکی تان آشنا کند.
مشخصات اين انجمن به شرح زير است:
تلفن رايگان :

2737

-

-

444

-

800

وب سايت رسمی انجمن بين المللی جراحی ترميم مو
تلفن :

2737

دورنگار :

630

پست الکترونيکی
آدرس:

444

-

262

800

-

يا

1
www.ISHRS.org

5399

-

262

1520

info@ishrs.org

13 South 2nd Street Geneva, IL 60134 USA

-

630

در نھايت الزم به ذکر است که ھيچ تکنيک يا يا درمان خاصی توسط

ISHRS

به تنھايی پيشنھاد نمی شود،

بلکه استفاده ازترکيبی از روش ھای درمانی می تواند نتيجه خوبی را به ھمراه داشته باشد .بنابراين انتخاب روش
درمانی مناسب برای ھر فرد منوط به مشاوره بين بيمار و پزشک متخصص می باشد.

