
»میزگرد پوست و مو« درباره ریزش موی خانم علویان به دنبال مصرف دارو با حضور
دکتر مسعود داودی، دکتر غالم حسین غفارپور و دکتر مجتبی امیری متخصص بیماری های پوست

قرص خوردم، موهایم ریخت!
در »میزگرد پوست و مو«ی این هفته میزبان خانم 
علویان 64 ساله هستیم که به دلیل مشکل ریزش 
مو با »سالمت« تماس گرفتند: »از وقتی یادمه، 
موهای کم پشت و چربی داشتم. همیشه مجبورم 
روزی یک بار موهایم را بشویم تا کمی چرب بودن آن کمتر شود. 
راه های مختلفی را برای پرپشت کردن آن امتحان کردم؛ مثل فر 
گذاشتن مو، بلند نگه داشتن آن، رنگ کردن و... ولی هیچ وقت 
موی ایده آلی که مد نظرم بود به دست نیامد. چند ماه قبل به پزشک 
مراجعه کردم و تشخیص دادند فشارخونم باالست و برایم قرص 
پروپرانولول تجویز شد. از همان موقع که مصرف قرص را شروع 
کردم ریزش موهایم هم آغاز شد، طوری که به راحتی پوست 
سرم دیده می شود. به پزشک مراجعه کردم و به من اطمینان دادند 
که ارتباطی بین ریزش مو و مصرف قرص وجود ندارد. حال 
می خواهم بدانم علت ریزش موی من چیست و چه باید بکنم؟«

 پرنیان 
پناهی

اگر دارو
دلیل ریزش مو 
باشد...

رایج ترین علل ریزش مو

اگر دارو
دلیل ریزش مو 
نباشد...

 دکتر غالمحسین غفارپور
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

 دکتر مجتبی امیری
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا...

 دکتر مسعود داودی
عضو هیات علمی دانشگاه بقیه ا...

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص بیماری های پوست

نگاه متخصص پوست

این هفته میزگرد  بیمار  به احتمال زیاد 
تلوژن  پوست و مو دچار ریزش موی 
افلوویم یا تشدید ریزش موی ناگهانی 
شده اند، اصال نگران کننده نیست چون با 
گذر زمان قابل برگشت است ولی اغلب 
گوشزد  آنها  به  اینکه  وجود  با  بیماران 
می کنیم که مشکلتان جدی نیست بازهم 
مضطربند.  و  نگران  وضعیتی  چنین  از 
صورت  حمایتی  درمان  دلیل  همین  به 
طی  راحت تر  را  دوره  این  تا  می گیرد 
ایجاد  برای  متعددی  علت های  کنند. 
از  یکی  که  دارد  افلوویم وجود  تلوژن 

آنها دارویی است.
داروهایی مانند بتابلوکرها )پراپرونولول(، 
و  فنی توئین  مانند  ضدتشنج  داروهای 
والپروات سدیم، داروهای ضدتیروئیدی، 
هپارین ها،  مانند  ضدانعقاد  داروی 
داروهایی که برای از بین بردن جوش 
ویتامین  زیاد  مصرف  می شوند،  تجویز 
قرص های  مصرف  ناگهانی  قطع   ،A
معرض  در  گرفتن  قرار  و  ضدبارداری 
فلزات سنگین از موارد مهم دارویی و مواد 
شیمیایی هستند که باعث تشدید ریزش 
افلوویم  تلوژن  علل  البته  می شوند.  مو 
افراد  از  بعضی  نیست.  دارویی  همیشه 
بعد از جراحی به دنبال استرس روانی 
شدید، ناخوشی مزمن و شدید، بیماری 
تب دار یا عفونی شدید یا بعد از اتمام 
بارداری دچار تلوژن افلوویم می شوند.
همان طور که اشاره شد ریزش موی تلوژن 
افلوویم به هر دلیلی موقتی و قابل برگشت 
است. اگر ریزش موی ناگهانی در اثر 
مصرف دارو باشد، با قطع دارو موهای 
ولی  می شوند  جایگزین  ریخته شده 
مصرف بعضی از داروها برای سالمت 
ضروری است، بنابراین قطع دارو توصیه 
نمی شود، مگر اینکه با نظر پزشک معالج 

داروی مشابه تجویز شود.

کم پشتی مو شکایت بسیار شایع در بیماران مراجعه کننده به کلینیک های پوست و مو است. 
بعضی از افراد به طور سرشتی دچار کم پشتی مو هستند. این وضعیت بیماری محسوب 
نمی شود ولی اگر ریزش مو بعدها ایجاد شده باشد حتما باید دنبال علت بود. در معاینه 
هر بیماری با شکایت ریزش مو به عواملی مانند ارث، تغذیه بیمار، تغییرات هورمونی 
)به خصوص در بیماران خانم در حول و حوش یائسگی و بعد از آن (، مصرف دارو، 
وجود بیماری زمینه ای، استرس های روانی و ... توجه می کنیم. اگر علت مشخص باشد 
خیلی زودتر می توان به نتیجه رسید. همچنین باید معلوم شود ادعای بیمار مبنی بر ریزش 

مو درست است یا نه؟ چون همه افراد به طور طبیعی روزانه بین 10 تا 100 تار مو را از 
دست می دهند. اگر واقعا ریزش مو در کار است نیاز به معاینه دقیق پوست سر و آزمایش 
موها از نظر محکمی و استحکامشان است. انجام آزمایش خون و آزمایش های هورمونی 
نیز کمک کننده است. بدون شرح حال دقیق بیمار، معاینه بالینی و انجام آزمایش خیلی 
مشکل بتوان پاسخ درستی به این بیمار داد ولی امروزه درمان های مناسبی برای ریزش مو 
وجود دارد تا در وهله اول جلوی پیشرفت گرفته شود و در وهله دوم موهای ریخته شده 

جایگزین شود، مشروط بر اینکه علت دقیق ریزش مو شناخته شود.

مصرف بعضی از داروها باعث ریزش مو 
می شود اما احتمال دارد شروع مصرف 
موی  ریزش  با  پروپرانولول  داروی 
را  این شک  و  همزمان شده  خانم  این 
به وجود آورده که علت دارو است. داروی 
فشارخون  کاهش  برای  پروپرانولول 
برای  پراپرونولول  ولی  استفاده می شود 
پرکاری  و  اضطراب  زمینه  که  بیمارانی 
هم  دارند  قلب  تپش  با  همراه  تیروئید 

تجویز می شود.
اضطراب  کاهش  برای  دارو  این  اگر 
باشد،  تیروئید تجویز شده  پرکاری  و 
باید گفت اضطراب و پرکاری تیروئید 
ریزش  باعث  که  هستند  عاملی   2 هر 
مو می شوند و اگر درمان مناسبی برای 
تیروئید  پرکاری  و  اضطراب  کاهش 
انجام شود کم پشتی و ریزش مو برطرف 

خواهد شد.
بهتر است این بیمار به پزشک مراجعه کند 
تا از نزدیک پوست سر و ساقه موی بیمار 
معاینه شود. آزمایش های درخواستی هم 
برای بررسی میزان کم خونی و وضعیت 
تیروئید بیمار است. البته این موضوع را 
هم نباید فراموش کرد خانم ها در سنین 
فعالیت  افتادن  کار  از  به دلیل  یائسگی 
هورمون های  شدن  غالب  و  تخمدان ها 
مردانه در بدن دچار کم پشتی مو می شوند. 
این حالت طبیعی است و بیماری محسوب 

نمی شود.
فر گذاشتن و رنگ کردن و کارهای جنبی 
هستند که کمی باعث ضخیم شدن و پرتر 
بلند  و  کوتاه  می شوند.  مو  دادن  نشان 
بودن مو هم تاثیری در تاخیر ریزش مو 
این  متاسفانه  ندارد.  آن  از  و جلوگیری 
ذهنیت نادرست در مردم وجود دارد که 
اگر موها را خیلی کوتاه کنند جلوی ریزش 
آن گرفته خواهد شد، در حالی که ریزش 

موهای کوتاه کمتر محسوس است.

آنچه سوژه هاي »ميزگرد پوست« درباره بيماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأييد »سالمت« نيست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همين صفحه بخوانيد.
شما هم می توانيد سوژه »ميزگرد پوست« باشيد. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگيريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در ميان بگذاريد.

شماره پانصد وپنجاه  شنبه چهارده آذر نودوچهار میزگرد پوست ومو 30
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