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یکی از اقدامات زیبایی که امروزه طرفداران 
زیادی پیدا کرده، کراتینه کردن موهاست که 
گرچه راهکار خوبی برای داشتن موهایی نرم، 
صاف و درخشان به نظر می رسد، بدون در نظر 
گرفتن شرایط خطر احتمالی می تواند تهدیدی 
برای سالمت باشد. درواقع، کراتینه کردن موها 
نیز مانند بسیاری دیگر از خدمات زیبایی، نیازمند 
شناخت روش های درست، زمینه های خطر و 
مراقبت های الزم خواهد بود تا زیبایی طبیعی 
فرد هر چه بیشتر و بهتر حفظ شود و سالمت 

پوست و موها آسیب نبیند.

کراتین مو؛ عامل طراوت و 
درخشندگی موها

 کراتین ماده ای پروتئینی است که در ساختمان 
طبیعی مو، پوست و ناخن وجود دارد و در 
استحکام آنها نقش مهمی ایفا می کند. عالوه بر 
این عامل درخشندگی و نرمی موهاست. کراتین 
از بدو تولد در بدن وجود دارد اما بعد از دوران 
بلوغ، سطح این ماده تحت تاثیر هورمون های 
جنسی به تدریج افزایش می یابد. به همین علت 
موها در سنین 25 تا 30 سالگی در بهترین حالت 
خود هستند اما پس از این سن، کراتین خیلی 
آرام و تدریجی شروع به کم شدن خواهد کرد.

چرا موها زبر و نازیبا می شوند؟
موهای انسان به دو دلیل دچار کمبود کراتین 
می شود که ژنتیک اولین عامل آن است. بعضی 
کودکان به دلیل اختالل در ساخت کراتین، از 
بدو تولد موهای خشک، شکننده و وزوزی 
دارند که درمان قطعی برای آنها وجود ندارد.

عامل دیگر کمبود کراتین، اکتسابی است که 
ناشی از آسیب موها در اثر استفاده مکرر از 
شوینده های قوی، فر زدن یا صاف کردن مکرر 
موها با حرارت باال، مواجهه زیاد با رنگ مو 
و اکسیدان، استفاده از برس های زبر یا برس 
کشیدن های شدید و مکرر و دستکاری مداوم 
موها به دلیل فشارهای عصبی خواهد بود. همه 
این عوامل در صورت تکرار، فواصل کوتاه و 

حرارت های باال مشکل زاست و به ساقه موها 
آسیب می رساند اما اتو کشیدن گهگاه موها یا 
استفاده از رنگ استاندارد هر چند ماه یکبار 
و... هیچ مانعی ندارد. نتیجه این آسیب ها، از 
بین رفتن نرمی، درخشندگی و طراوت موها 
و ایجاد زبری، کدری و فرهای نازیبا خواهد 
بود. در چنین شرایطی کراتینه کردن موها روشی 
برای جبران بخشی از کراتین ازبین رفته است. 

کراتینه کردن موها؛ راهکاری برای 
جبران موهای آسیب دیده

بهترین درمان برای رفع آسیب های واردشده به 
موها، اجتناب از عوامل زمینه ساز مانند شستشوی 
مکرر، حرارت باالی اتوی مو، سشوار کشیدن 
زیاد و... است. در مرحله بعد می توان با استفاده 
از کرم های کراتین در آرایشگاه یا منزل تا حدی 
کمبود کراتین را جبران کرد و درخشندگی و 

زیبایی را به موها بازگرداند. 
نام  به  ماده ای  کراتینه،  کرم های  ترکیب  در 
»فرمالدئید« وجود دارد. این ماده تحت تاثیر 
حرارتی که برای کراتینه کردن داده می شود، 

مقداری جذب موها می شود و مقداری نیز روی 
ساقه موها باقی می ماند که عالوه بر لطافت، 
حالت ضخیم تری نیز به موها می دهد. البته این 
ضخامت پس از چند نوبت شستشو، به تدریج 
کاسته و نرمی و درخشندگی موها نیز به مرور 
کم می شود. در نتیجه فرد برای داشتن چنین 
موهایی تمایل به تکرار کراتینه موها پیدا می کند.

عوارض جدی کراتینه ناشی از 
استفاده مکرر آن است!

کرم های کراتین غلیظ به دلیل وجود فرمالدئید 
بیشتر و همچنین استفاده از گرمای شدید، تاثیر 
بهتری روی موها خواهند داشت اما زمینه خطر 
ماده را تشدید می کنند. در واقع فرمالدئید می تواند 
از طریق پوست، چشم ها و استنشاق مشکل ساز 
باشد. الزم به ذکر است مواجهه مکرر و مستمر 
در  موها  کردن  کراتینه  به واسطه  ماده  این  با 
فواصل کوتاه در طوالنی مدت، ممکن است 
باعث بیماری های جدی مانند سرطان شود اما 
بار کراتینه طی سال نمی تواند  یا 2  انجام 1 
با مقدار  تهدیدکننده باشد. همچنین مواجهه 

زیاد مواد کراتینه می تواند  زمینه ساز تحریکات 
پوست یا چشم  شود و در افراد مستعد نیز عامل 

حساسیت خواهد بود.
زمانی که کراتین داغ می شود، گاز بی رنگ همراه 
با بوی ناخوشایند ایجاد می کند. این گاز در 
مواردی زمینه بروز واکنش های حساسیت زا را 
در پوست، چشم و به خصوص ریه ها در پی 
دارد اما در افرادی که زمینه حساسیت ندارند، 
مشکل موضعی خاصی احساس نمی شود. در 
نتیجه این افراد تمایل بیشتری به استفاده از مواد 
کراتینه و کراتین کردن موها خواهند داشت. 
عالوه بر این کارکنان سالن های آرایش نیز به 
دلیل مواجهه مداوم، بیش از دیگران در معرض 
خطر خواهند بود، به خصوص اینکه بوی بد 
کراتین داغ شده به تدریج برایشان عادی می شود.
به جز فرمالدئید سایر ترکیبات موجود در کرم های 
کراتین نیز آسیب زا هستند که از جمله آنها می توان 
به »اتیلن گلیکول« اشاره کرد. در واقع فرمالدئید 
تحت تاثیر گرما از این ماده آزاد می شود. توجه 
به این نکته مهم است که بعضی شرکت های 
سازنده لوازم آرایشی و بهداشتی ادعای ساخت 

کرم های کراتین بدون فرمالدئید را دارند اما 
سازمان غذا و داروی آمریکا این ادعا را کذب 
دانسته است. به عبارت دیگر، هرچند ممکن 
است وجود نداشتن فرمالدئید در آزمایشگاه 
اثبات شود، گرما عامل آزاد شدن این ماده از 
اتیلن گلیکول است که حتی 3 برابر خطر بیشتری 

خواهد داشت. 

مهم ترین توصیه های کاهش عوارض 
کراتینه 

بی شک حق هر فردی داشتن موهایی زیبا، لطیف 
و خوش حالت است. مسلما کراتینه می تواند به 
افرادی که دچار زبری و خشکی موها شده اند، 
کمک کند اما برای کاهش عوارض این کار بر 
سالمت الزم است حداقل 3 ماه بین دوره های 
کراتینه فاصله باشد و از انجام مکرر آن پرهیز شود. 
حرارت الزم برای گرم کردن کرم کراتینه نباید 
خیلی زیاد باشد زیرا هرچه گرما بیشتر باشد، 
آزاد شدن فرمالدئید نیز بیشتر خواهد بود. از 
این رو، انواع کراتین های خانگی به دلیل اینکه 
نسبت به سالن های آرایشی با گرمای کمتری 
انجام می شود، خطر بسیار کمتری دارند.کارکنان 
سالن های آرایشی به دلیل مواجهه مستمر نیاز به 
مراقبت های جدی تری خواهند داشت. مهم ترین 
توصیه ها برای این افراد را می توان چنین برشمرد: 
 از آنجا که بیشترین آسیب گاز فرمالدئید، 
این کار در  استنشاقی است، توصیه می شود 
اتاقی جدا از دیگر خدمات آرایشی انجام شود 
تا دیگر کارکنان و مراجعان آرایشگاه در معرض 

استنشاق آن نباشند.
 هواکش های مخصوص قوی در اتاق کراتینه 

تعبیه شود. 
 از حداقل گرما برای انجام کراتینه موها 

و سشوار موها استفاده شود.
 برای کاهش تماس پوست با مواد، دستکش 

پوشیده شود.
 از ماسک های مخصوص که به خوبی اطراف 
بینی را می پوشانند، استفاده شود تا بتواند تمامی 
ذرات معلق را جذب کند. این ماسک ها قابلیت 
استفاده حدود 3-2 هفته را دارند و تا حد باالیی 

آسیب های استنشاقی را کاهش می دهند.
را  چشم ها  اطراف  کامال  که  عینک هایی   
می پوشاند، مانع ورود گاز به چشم ها می شود 

که در صورت استفاده بسیار عالی است.
 پیش بند یا لباس مخصوص آستین بلند بپوشند 
تا کمترین سطح پوست با مواد کراتینه و گاز 

در تماس باشد.
 پس از هر بار انجام کراتینه از محلول های 
استریل چشمی برای شستشوی چشم استفاده 
کنند. این کار به خصوص برای افراد دارای زمینه 
حساسیت ضروری تر خواهد بود. اگر دسترسی به 
این محلول ها مقدور نباشد، حداقل باید دست ها 

و صورت به خوبی شسته شود.

اعالم هشدار فرمالدئید توسط سازمان 
غذا و داروی آمریکا 

 )FDA( بررسی های سازمان غذا و داروی آمریکا
نشان می دهد، وجود حدود 12درصد فرمالدئید 
در ترکیب کرم های کراتینه مو، می تواند خطرناک 
باشد. در واقع گزارش هایی از ابتال به سرطان 
به طور مکرر و طوالنی مدت  افرادی که  در 
در مواجهه با این ماده بودند، ارائه شده است.

این سازمان اعالم می کند فرمالدئید ماده ای با 
احتمال عوارض جدی است و از آنجا که همه 
این ماده  بازار حاوی  کراتین های موجود در 
هستند، توصیه به کاهش مصرف یا استفاده از 
آن در فواصل طوالنی جدی است. این نکته 
در مورد خانم های باردار و شیرده بیشتر حائز 
اهمیت است زیرا این ماده عوارضی بر جنین 

و نوزاد شیرخوار نیز خواهد داشت.
جالب اینکه سازمان غذا و دارو به عالقه مندان 
کراتینه مو توصیه می کند از زیبایی طبیعی موها 
لذت ببرند و هرگز به خاطر زیبایی، چنین خطراتی 
را به جان نخرند. درواقع مطمئن ترین اقدام برای 
داشتن موهایی صاف، سشوار کشیدن روزانه 
موها با حرارت مالیم و استفاده از اتو برای 

مناسبت های خاص است.

بررسی محاسن و معایب احتمالی کراتینه کردن موها  

کراتینه کردن زیاد موها خطر سرطان را به دنبال دارد
استفاده مکرر از شوینده های قوی، 
فر زدن یا صاف کردن مکرر موها با 
حرارت باال، مواجهه زیاد با رنگ مو 
و اکسیدان، استفاده از برس های 
زبر یا برس کشیدن های شدید و 

مکرر، دستکاری مداوم موها به دلیل 
فشارهای عصبی همگی باعث کاهش 

کراتین طبیعی موها می شوند

حالت و وضعیت موها اهمیت زیادی برای بسیاری 
از افراد دارد اما همه ما یک جنس موی مشترک  

نداریم. درواقع، هر نوع مویی که فکرش را 
کنید، از موهای کامال صاف و نازک 

گرفته تا موهای فرفری و انبوه، با نوع دیگر متفاوت 
است. این که چه مدل مویی داشته باشید، در 

حیطه انتخاب های شخصی شماست ولی 
همه افراد باید از محدودیت های 

داشته  آگاهی  هم  موهایشان 
محدودیت ها  این  باشند. 
خارج از کنترل  هستند اما 

داشتن آگاهی الزم درباره نوع 
موها و یادگیری اصول اساسی برای 

مراقبت از آنها، کلید اصلی برای برخورداری 
از موهای سالم و زیباست. 

نوع موهای شما کدام است؟ 
وقتی به انواع مختلف موها فکر می کنید، احتماال ذهنتان به سوی 

دو حالت صاف و فرفری کشیده می شود. با این حال، قضیه انواع موها 
فراتر از این دوگانه ساده است و زیرگروه های خاص و حتی تعاریف 

خاصی هم دارد. درواقع، انواع موها به 4 گروه اصلی و 12 زیرگروه تقسیم 
می شوند که در ادامه با آنها آشنا خواهید شد. 

نوع اول: صاف 
اگر نوع موهای شما در این گروه قرار بگیرد، حتما موهایی براق دارید که 
سریع تر هم چرب می شوند. درواقع، موهای صاف سریع تر از موهای فرفری 
چرب می شوند چون چربی های روی پوست سر در این نوع از موها سریع تر 
به سمت نوک موها حرکت می کنند. زیر شاخه های این گروه عبارتند از: 

 نوع 1A: فراگیرترین نوع موها در زنان آسیایی تبار همین نوع است. این 
موها بسیار صاف و نازک هستند. 

 نوع 1B: این نوع موها هم صاف هستند اما ضخامت بیشتری دارند، 
همراه بافت معتدل و حجم بیشتر. 

 نوع 1C: به رغم صاف بودن، این نوع از موها بسیار ضخیم هستند و 
حالت زبری و درخشندگی شدیدی دارند. 

نوع دوم: موج دار 
این نوع از موها به طور طبیعی موج دار هستند و اساسا ضخامت بیشتری 
نسبت به نوع اول دارند. زیرگروه های این نوع نیز براساس ضخامت 

موها و حالت موج هایشان تعریف می شوند. 
 نوع 2A: این موها بسیار ظریف و نازک هستند، موج هایشان 
شبیه حرف S انگلیسی است و البته به راحتی هم حالت 

می گیرند. 
 نوع 2B: این نوع، موج های نسبتا بیشتری 
نسبت به نوع 2A دارد و بافت آن کمی 

ضخیم تر از نوع قبلی است. 
 نوع 2C: عالوه بر موج دار 
بودن، ضخامت و زبری 
دارد،  بیشتری  خیلی 
اساسا مستعد وز شدن 
حالت  به سختی  و  است 

می گیرد. 

نوع سوم: فرفری 
این نوع از موها به طرز مشهودی فرفری هستند 
اما نوع فرفری  بودن شان این  گونه است که اگر خیس 
باشند، صاف می شوند و اگر خشک شوند، حالت فرفری 
مشهود پیدا می کنند. موهای فرفری به راحتی با نگاه کردن 
قابل تشخیص هستند، فرهای ارتجاعی دارند و البته راحت حالت 

می گیرند. زیر شاخه های این گروه عبارتند از: 
 نوع 3A: این موها عالوه بر فرفری بودن، بافت ضخیمی دارند و براق 

هستند ولی می توانند حالت وز هم پیدا کنند. 
 نوع 3B: این نوع دارای فرهای بیشتری است و بافت آن هم حالت 

ترکیبی دارد و یکدست نیست. 
 نوع 3C: موهای نوع 3C فرهای زیادی دارند که بیشتر شبیه پیچ خوردگی 

هستند ولی عمدتا راحت حالت می گیرند. 

نوع چهارم: خیلی فرفری یا پیچ خورده 
موهای خیلی فرفری یا پیچ خورده دارای فرهای بسیار زیاد و تنگاتنگی هستند، 
طوری که انگار همه موها درون همدیگر گره خورده اند. این موها از نظر 
بافت حالت زبر دارند ولی حساس هستند و به راحتی درمقابل حرارت و 

محصوالت آرایشی آسیب می بینند. 
 نوع 4A: این موها بافت نرمی دارند ولی فرها یا پیچ هایشان تنگاتنگ 

و فشرده است. 
 نوع 4B: فرها و پیچ های این نوع نیز زیاد هستند ولی کمتر به چشم می آیند. 
به اضافه اینکه این موها نرم تر و شکننده تر از دیگر هم خانواده هایشان هستند. 
 نوع 4C: میزان فرها و پیچ های مو در این نوع آنقدر زیاد است که از 

چرا حالت موها در افراد مختلف با هم فرق دارد؟

 ترجمه: 
یوسف صالحی 

نکات راهنما برای مراقبت از موها 
موهای صاف 

افرادی که موهای صافی دارند، به راحتی می توانند موهای 

خودشان را بلند کنند و عمدتا از درخشندگی طبیعی این 

موها خیلی راضی هستند اما موهای صاف سریع چرب 

می شوند و درنتیجه بیشتر به شست وشو نیاز پیدا می کنند. 

بعضی زنان هم از شامپوهای خشک کننده برای حل مشکالت 
ناشی از این موها کمک می گیرند. 

محصوالت پیشنهادی: دنبال شامپوهای حجم دهنده و 

نرم کننده هایی بگردید که عمر موهای صاف و ظریف شما 

را بیشتر کنند. محصوالت خشک کننده غلیظ را هم کنار 
بگذارید. 

موهای موج دار 

مشکل اصلی در مورد موهای موج دار، تمایل آنها به وز شدن 

است. کلید اصلی برای مقابله با این مشکل، کنترل حالت 

وز شدن این موها بدون تالش برای از بین بردن موج های 

طبیعی شان است. دغدغه اصلی شما باید مرطوب کردن نسبی 

و افزایش حجم این موها بدون از بین بردن موج ها باشد. 

محصوالت پیشنهادی: شامپوها و نرم کننده هایی بخرید 

که به طور خاص با هدف مرطوب کنندگی و آبرسانی به 

موها طراحی شده اند. استفاده از ماسک های مرطوب کننده 
مو به صورت یک بار در هفته هم مفید است. 

موهای فرفری 

هیچ کس از وز شدن موهایش راضی نیست ولی اگر موهای 

فرفری دارید، مجبورید که همیشه با این حالت بجنگید. 

کلید اصلی برای کنترل وز شدن این موها، مرطوب کردن 

آنهاست. شامپوها و نرم کننده های مناسب کنار موس ها، 
کرم ها و ژل ها می توانند این مشکل را کنترل کنند. 

محصوالت پیشنهادی: پایه اصلی برنامه مراقبت از موهای 

شما باید استفاده از شامپوها و نرم کننده های مرطوب کننده 

باشد. شما حتی می توانید محصوالت مخصوص موهای 
فرفری را پیدا کنید. 

موهای خیلی فرفری یا پیچ خورده 

اگر موهای شما در این گروه قرار داشته باشد، پیدا کردن 

محصوالت مناسب یا نامناسب برای موهایتان تا حدودی 

حالت شانسی پیدا می کند چون در این نوع از موها همه 
چیز به بلندی و بافت موها بستگی دارد. 

محصوالت پیشنهادی: کلید اصلی برای نگهداری از موهای 

خیلی فرفری هم مرطوب کردن آنهاست. استفاده از شامپوهای 

مخصوص این نوع موها و کمک گرفتن از نرم کننده های 

خیلی غلیظ می تواند برای شما موثر باشد. استفاده از ماسک 

نرم کننده مو پس از هر بار شستن موها نیز برای افراد دارای 
این نوع از موها ضرورت دارد. 

تغییر کردن نوع موها چه دالیلی دارد؟ 
تغییر کردن نوع موها در فاصله دوران کودکی تا بزرگسالی 

طبیعی است اما این تغییر می تواند بعدها هم اتفاق بیفتد. 

چنین تغییراتی می توانند دالیل مختلفی داشته باشند که در 
ادامه با مهم ترین آنها آشنا خواهید شد. 

تغییرات هورمونی: به علت ترشح زیاد هورمون استروژن در 

دوران بارداری، ریزش موهای خانم های باردار قطع می شود 

و موهایشان بسیار جذاب تر به نظر می رسد. پس از زایمان 

میزان استروژن به سطح طبیعی برمی گردد و تازه مادران 

ریزش موها را تجربه می کنند، درحالی که این ریزش هم 

طبیعی محسوب می شود. البته خانم های غیرباردار هم ممکن 

است به علت تغییرات هورمونی با تغییر در حالت موهایشان 

مواجه شوند. اگر چنین حالتی را تجربه کردید، بهتر است 
به پزشک مراجعه کنید. 

شیوه زندگی و رژیم غذایی: اگر موهای شما به طور 

قابل توجهی زبر و شکننده شده اند، احتماال مشکلی در 

رژیم غذایی تان وجود دارد. خوردن مقدار بیشتری از غذاهای 

حاوی اسیدهای چرب امگا3 مانند ماهی سالمون، تخم مرغ 

و کلم می تواند مشکل شما را تا حدودی برطرف کند. 

مصرف مولتی ویتامین های روزانه کنار این غذاها نیز کارآمدی 
مطلوبی دارد. 

افراط در حالت دهندگی به موها: آیا شما هم سال هاست 

موهایتان را دائم با سشوار خشک می کنید یا با وسایل 

حرارت دهنده به آنها حالت می دهید؟ اگر پاسخ تان مثبت 

است، بهتر است  هرچه زودتر این کارها را کنار بگذارید 

چون با مشکل افراط در حالت دهندگی به موها مواجه 

هستید. بعد از مدتی می توانید با رعایت فواصل استاندارد 
دوباره این کارها را انجام بدهید. 

پیری: همراه با فرارسیدن پیری، عجیب نیست که موهای 

سفید را هم روی سرتان ببینید. موهای سفید اساسا زبر و 

نسبت به موهای قبلی خشک هستند. با اینکه نمی توان جلوی 

سفید شدن موها را گرفت، شما می توانید از محصوالت 
مطلوب برای نرم تر کردن موهایتان کمک بگیرید. 

علت های دیگر: از دیگر علت های تغییر نوع موها می توان به 

شیمی درمانی یا مصرف دوره های دارویی خاص اشاره کرد. 

با اینکه پس از این دوره های درمانی، موها کامال به وضعیت 

قبلی شان بازنمی گردند، شما می توانید با پزشک تان درباره 
راه های مناسب برای تغییر وضعیت موهایتان مشورت کنید.
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