
13پوست و زیبایی
بررسی عقب نشینی خط رویش موها و تفاوت آن با ریزش کلی تر موها 

عقب نشینی خط رویش موها؛ از پیشگیری تا درمان
ریزش مو یکی از مشکالت 
و  آزاردهنده  بسیار 
ناراحت کننده برای انسان ها 
است، زیرا موها نقش مهمی در 
هویت انسان ها دارند و ازدست دادن آنها می تواند 
با احساس ازبین رفتن جوانی یا تخریب هویت 
شخصی افراد همراه باشد. بعضی از ما می توانیم 
ریزش مو را بپذیریم و حساسیت خاصی نسبت 
به گذر زمان و افزایش سن نداشته باشیم، اما همه 
افراد این طور نیستند. در این مقاله قصد داریم 
که عقب نشینی خط رویش موها را بررسی کنیم 
که با ریزش کلی تر موها تفاوت هایی دارد. دکتر 
پنی جیمز، تریکولوژیست یا متخصص مشکالت 
مو و پوست سر و دکتر رایان ترنر، متخصص 
پوست ومو ما را در این زمینه راهنمایی می کنند. 

چگونه از عقب نشینی خط رویش 
موها جلوگیری کنیم؟ 

وقتی درباره ریزش مو صحبت می کنیم، باید 
به تفاوت میان عقب نشینی خط رویش موها و 
ریزش کلی موها توجه داشته باشیم، مخصوصا 
از نظر تفاوت شان در امکان رشد دوباره موها. 
به گفته دکتر جیمز، پوست سر دارای دو نوع الگو 
برای رشد و زوال موها است. ناحیه تاج موها 
به خوبی نسبت به اقدامات درمانی واکنش نشان 
می دهد،  اما رشد موهای جدید در ناحیه جلویی 
سر که به خط رویش آنها پیوند می خورد، به سختی 
شکل می گیرد. بنابراین نمی توان عقب نشینی خط 
رویش موها را پس از پیشروی آن جبران کرد، 
اما می توان از عقب نشینی بیشتر خط رویش 

جلوگیری کرد. 
پیشگیری از عقب نشینی خط رویش موها را 
این  نشانه های  اولین  با آشکار شدن  می توان 
عقب نشینی یا حتی سال ها پس از تجربه این 
مشکل شروع کرد )در حالت دوم، هدف اصلی 
این است که از بدتر شدن وضعیت عقب نشینی 
خط رویش جلوگیری کنیم(. زمان مشخص و 
ثابتی برای شروع اقدامات پیشگیرانه وجود ندارد 
)به جز تالش برای داشتن زندگی سالم(، زیرا 
شرایط هر فرد از نظر ریزش موها و عقب نشینی 

خط رویش آنها متفاوت است. 
دکتر ترنر می گوید: »عقب نشینی خط رویش 
ژنتیکی،  استعداد  مانند  علت هایی  می تواند 
 نوسانات هورمونی و افزایش سن داشته باشد. 
قسمت های خاصی از پوست سر به شیوه های 
آندروژن  هورمون های  به  نسبت  متفاوتی 
مانند دی هیدروتستوسترون )DHT( واکنش 
نشان می دهند، درحالی که همین واکنش ها به 
عقب نشینی خط رویش و نهایتا ریزش مو با الگوی 
مردانه منتهی می شود«. بنابراین اگر عقب نشینی 
خط رویش هنوز شروع نشده است، باید توجه 
ویژه ای به وضعیت آن داشته باشید و بالفاصله 
پس از مشاهده هر نوع تغییر حتما اقدامات الزم 
را شروع کنید. مراجعه به متخصصان پوست ومو یا 
پزشکان تریکولوژیست می تواند از این نظر برای 

شما مفید باشد، چون از این طریق یاد می گیرید که 
کدام اقدامات برای شما ضروری هستند و دقیقا 
در چه موقعیتی باید این اقدامات را شروع کنید. 

درباره استفاده از فیناستراید با 
پزشکان متخصص مشورت کنید 

فیناستراید )پروپشیا( دارویی است که فعالیت 
آنزیم خاصی به نام 5 ـ آلفا ـ ردوکتاز را مسدود 
می کند؛ یعنی همان آنزیمی که تستوسترون را به 
دی هیدروتستوسترون )DHT( تبدیل می سازد. 
فیناستراید در دوزهای باال برای درمان مشکالت 
یک   دوزهای  اما  می شود،  استفاده  پروستات 
میلی گرمی این دارو برای مقابله با ریزش مو 
تجویز می شوند. با توجه به این که DHT عامل 
اصلی در پژمردگی فولیکول موها است، فیناستراید 
تقریبا ریزش موی سریع را متوقف می کند )با 
افزایش سن طبیعی است که همچنان ریزش مو 
داشته باشید، اما استفاده از فیناستراید نهایتا این 
ریزش را تا حدود قابل توجهی کاهش می دهد(. 
اما از آنجایی که مصرف فیناستراید با مواردی از 
هشدارها و خطرات همراه است، فقط با تجویز 
پزشکان متخصص پوست ومو می توانید از این 
دارو استفاده کنید. به گفته دکتر ترنر، هرکسی 
که می خواهد از فیناستراید استفاده کند، باید با 
پزشکان درباره عوارض جانبی استفاده از این دارو 
مشورت داشته باشد، مخصوصا درباره کاهش 
قابل توجه هورمون های مردانه در اثر مصرف 
این دارو. یکی از عوارض جانبی غیررایج استفاده 
از فیناستراید، از دست دادن میل جنسی یا حتی 
اختالل نعوظ است. ثانیا، همان طور که دکتر 
جمیز اشاره می کند، قطع مصرف فیناستراید باعث 
می شود که ریزش مو با همان سرعت اولیه و 

طبیعی خودش دوباره فعال شود. بنابراین پس 
از شروع مصرف فیناستراید باید این روند را 
ادامه دهید، مگر این که دچار عوارض جانبی 
شوید و چاره ای جز قطع مصرف دارو نباشد. 

از ماینوکسیدیل استفاده کنید 
ماینوکسیدیل از محصوالت بدون نسخه برای 
مقابله با عقب نشینی خط رویش موها است. 
این محلول موضعی )که گاهی اوقات در قالب 
مکمل های خوراکی هم یافت می شود( جریان 
خون را افزایش می دهد و انتقال مواد مغذی 
می کند.  تقویت  هم  را  مو  فولیکول های  به 
همین ویژگی ها باعث می شود که استفاده از 
ماینوکسیدیل با ارتقای سطح سالمتی و استحکام 
موها همراه باشد. ماینوکسیدیل اثربخشی ویژه ای 
می تواند  حتی  و  دارد  سر  تاج  موهای  برای 
فولیکول های خاموش را هم احیا کند )یعنی 
همان فولیکول هایی که حدود یک سال یا بیشتر 
موفق به تولید مو نشده اند(. جلوگیری از خشک 
شدن همیشگی فولیکول های خاموش مو نیز 
یکی دیگر از فواید و مزیت های ماینوکسیدیل 
است. به همین دلیل هم با گذشت حدودا 6 ماه 
از استفاده مداوم و مستمر ماینوکسیدیل، متوجه 
خواهید شد که موهای ناحیه تاج سر ضخیم تر 
و قوی تر شده اند. بخشی از این تفاوت قابل 
توجه به قوی تر شدن موها برمی گردد، اما بخش 
مهم دیگری از این روند به احیای فولیکول های 
خاموش قبل از خشک شدن آنها و از دست رفتن 

فرصت احیای آنها مرتبط است. 
مدت زمان  »ماینوکسیدیل  جیمز  دکتر  به گفته 
مرحله آناژن )مرحله رشد هر فولیکول مو( را 
افزایش می دهد. اما توجه داشته باشید که در چند 

هفته ابتدایی استفاده از ماینوکسیدیل، ریزش کمی 
را تجربه خواهید کرد. این ریزش طبیعی است و 
به مرحله تلوژن موها برمی گردد،  درحالی که در 

عرض سه هفته هم فروکش می کند«. 
وقتی که از ماینوکسیدیل به صورت پیشگیرانه 
رویش  خط  عقب نشینی  از  جلوگیری  برای 
مزیت های  از  همچنان  می کنید،  استفاده 
ماینوکسیدیل بهره مند خواهید شد. ماینوکسیدیل 
در این وضعیت می تواند موها را قوی تر و سالم تر 
نگه دارد و درنتیجه عقب نشینی خط رویش موها 
را به تاخیر بیندازد. به گفته دکتر ترنر، هیچ مطالعه 
مستقیم و دقیقی هنوز اثربخشی ماینوکسیدیل 
برای مقابله با عقب نشینی خط رویش را مشخص 
نکرده است. اما ما می دانیم که ماینوکسیدیل با 
افزایش جریان خون در ناحیه سر، اثربخشی 
خوبی برای پیشگیری از عقب نشینی موها دارد. 
براساس درمان های رایج، مردان باید از محلول 
موضعی و 5 درصدی ماینوکسیدیل استفاده کنند، 
درحالی که محلول های 2 درصدی برای زنان 

مناسب هستند. 

سبک زندگی سالم را جدی بگیرید 
جای تعجب ندارد که سبک زندگی سالم و فعال 
به طور قابل توجهی برای محافظت از خط رویش 
موها مفید خواهد بود. کاهش استرس هم یکی 
از اجزای مهم برای مدیریت ریزش مو است. 
استرس می تواند در الگوهای رفتاری نادرست 
مصرف  در  زیاده روی  کشیدن،  سیگار  مانند 
قندها، نداشتن خواب و استراحت کافی، کم آبی، 
سوءتغذیه و... ریشه داشته باشد. بنابراین کنار 
گذاشتن این الگوهای رفتاری نادرست، نقش 
مهمی در مقابله با ریزش مو خواهد داشت. حتی 

می توانید با متخصصان پوست ومو درباره استفاده 
موقت از مکمل های خوراکی دوستدار پوست ومو 
مشورت کنید، زیرا بسیاری از این محصوالت 

برای تقویت رشد موها طراحی شده اند. 
 D به گفته دکتر جیمز، بیشتر ما از نظر ویتامین
 D دچار کمبودهایی هستیم، درحالی که ویتامین
دارای مزیت های بسیاری برای مقابله با ریزش 
موها و استحکام بخشی به آنها است. ویتامین های 
Bـ کمپلکس هم همین ویژگی را دارند، زیرا به 
افزایش تراکم موها و ارتقای کیفیت ساقه موها 
کمک می کنند. دکتر ترنر، بیوتین را هم به این 
فهرست اضافه می کند، چراکه بیوتین می تواند 
موها را تغذیه کند و باعث شود که موها سریع تر 

و قوی تر رشد کنند. 

با PRP و LLLT آشنا شوید 
PRP و LLLT دو روش دیگر برای محافظت 
از استحکام موها هستند که در سطح باالتری از 
اقدامات پیشگیرانه قرار می گیرند. شما می توانید با 
متخصصان پوست ومو درباره استفاده از PRP یا 
 LLLT درمان با پالسمای غنی شده از پالکت و

یا درمان با لیزرهای کم توان مشورت کنید. 
در PRP، یک نمونه خون از بازوی فرد گرفته 
می شود و سپس در سانتریفیوژ قرار می گیرد 
حاوی  پالسما  شود.  جدا  آن  پالسمای  تا 
پروتئین های خاص و فاکتورهای رشد است 
که همگی می توانند به ترمیم سلولی و رشد 
دوباره فولیکول های مو کمک کنند. به همین 
دلیل هم پالسما به اطراف سر تزریق می شود تا 
فولیکول های مو بیدار شوند و رشد و استحکام 

موها روند ارتقای کیفیت را شروع کنند. 
در LLLT با نوعی روش درمانی جدید برای 
مقابله با ریزش مو مواجه هستیم که بدن را 
به باز رشد سلولی وادار می کند و گردش 
خون را ارتقا می دهد. این فناوری های جدید 
دائما  نوظهور  تکنیک های  دیگر  کنار  در 
گران  به  توجه  با  هستند.  تکامل  درحال 

درباره  باید  خاص،  روش های  این  بودن 
اثربخشی واقعی آنها با پزشک مشورت کنید. 

چگونه عقب نشینی خط رویش موها 
را درمان کنیم؟ 

عقب نشینی خط رویش با استفاده از قرص، 
مکمل، لیزر، تزریق یا محصوالت موضعی قابل 
درمان نیست. وقتی که خط رویش مو عقب نشینی 
کند، فولیکول هایی که جلوی خط رویش جدید 
قرار دارند همگی خشک می شوند و دیگر موی 
جدیدی به وجود نمی آورند، حتی اگر بیشترین 

تالش را هم به کار بگیرید. 
در اغلب موارد می توان موهای تاج سر را بازیابی 
کرد )همان موهایی که در سال های اخیر ریخته اند 
ولی هنوز فولیکول های خاموش و زنده دارند(، 
اما خیلی ها هنوز تفاوت های بین این دو نوع 
ریزش را درک نکرده اند. با این حال، دکتر ترنر 
تصویر واضحی درباره این موضوع ترسیم می کند 
و می گوید که بسیاری از ما خیلی دیر به مساله 
عقب نشینی خط رویش موها توجه می کنیم و در 
عوض بیشتر به تراکم موها در ناحیه تاج سر توجه 
داریم. پس اگر بالفاصله بعد از مشاهده اولین 
نشانه های عقب نشینی خط رویش اقدامات الزم را 
شروع کنیم، فرصت جلوگیری از این مشکل را از 
دست نمی دهیم. این متخصص می گوید: »مساله 
اصلی این است که ابتدا عقب نشینی خط رویش 
اتفاق می افتد و سال ها می گذرد تا فولیکول ها کامال 
خاموش شوند، برای همیشه خشک گردند و 
احتمال رشد دوباره آنها به صفر برسد. با این که 
ریزش در تاج موها دیرتر اتفاق می افتد، اما بیشتر 
افراد سریعا برای درمان این مشکل اقدام می کنند. 
در این شرایط هنوز برای بازفعال سازی فولیکول ها 
پیش از خشک شدن همیشگی آنها فرصت هست«. 

به کاشت مو هم فکر کنید 
بهترین  از همه مسائل بحث شده،  صرف نظر 
راه برای درمان عقب نشینی خط رویش موها 
جلوگیری از پیشروی بیشتر این مشکل است. 
اگر خط رویش مو عقب نشینی کند، فقط یک 
راه برای بازگرداندن خط رویش باقی می ماند 
از  افراد  بعضی  است.  مو  کاشت  هم  آن  که 
کاشت مو می ترسند، درحالی که این راهکار 
در جهان امروزی بسیار موثرتر است و به نتایج 
واقع بینانه منتهی می شود. پزشکان می توانند موها 
را به صورت یکنواخت، متراکم و با زاویه رشد 
مناسب کاشت کنند، درحالی که هیچ جای زخمی 
هم در محل برداشت )معموال پشت سر( باقی 
نگذارند. با توجه به این که موهای پشت سر از 
نظر ژنتیکی مستعد عقب نشینی، نازک شدن و 
حتی ریزش نیستند، نتایج حاصل از کاشت مو 
ماندگار خواهند بود. با این حال، پس از کاشت 
مو هم باید اقدامات پیشگیرانه مانند مصرف 
فیناستراید و ماینوکسیدیل را هم ادامه دهید تا 

باقی موها را سالم و قوی نگه دارید.
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عقب نشینی خط رویش می تواند 
علت هایی مانند استعداد ژنتیکی، 
 نوسانات هورمونی و افزایش سن 

داشته باشد. قسمت های خاصی از 
پوست سر به شیوه های متفاوتی 
نسبت به هورمون های آندروژن 

مانند دی هیدروتستوسترون 
واکنش نشان می دهند، درحالی که 
همین واکنش ها به عقب نشینی خط 

رویش و نهایتا ریزش مو با الگوی 
مردانه منتهی می شود. بنابراین اگر 
عقب نشینی خط رویش هنوز شروع 

نشده است، باید توجه ویژه ای به 
وضعیت آن داشته باشید و بالفاصله 

پس از مشاهده هر نوع تغییر حتما 
اقدامات الزم را شروع کنید
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رشد  درحال  همیشه  ما  موهای 
چرخه  این  و  هستند  ریزش  و 
نمی شود.  متوقف  هیچ وقت 
به طور  ما روزانه  ریزش موهای 
میانگین به 100 تار مو می رسد، اما موها مجموعا 
همچنان بلندتر می شوند. مجموعه این روند چه 
ویژگی هایی دارد؟ در این مطلب مهم ترین سواالت 
باترا،  از دکتر سونیا  درباره چرخه رشد موها را 
از شروع  پیش  پرسیده ایم.  پوست ومو  متخصص 
پرسش و پاسخ، دکتر باترا تاکید می کند که رشد 
می گیرد،  شکل  کامل  چرخه  یک  براساس  موها 
واحد  یک  به عنوان  فولیکول ها  از  کدام  هر  اما 
مستقل هم عمل می کنند تا همه موها همزمان با 

نکنند.  همدیگر ریزش 

1. رشد موها چه مراحلی دارد؟ 
در هر وضعیت و موقعیتی که باشیم، هر کدام از تارهای 
مو باید در یکی از چهار مرحله رشد قرار بگیرند. 
 آناژن: مرحله رشد که در آن سلول های مو به طور 
فعال تقسیم می شوند. این مرحله در ناحیه پوست 
سر به طور میانگین بین 3 تا 4 سال طول می کشد. 
 کاتاژن: در این مرحله انتقالی، سلول ها دیگر تقسیم 
نمی شوند و موها تحلیل می روند تا بخشی از موها به وجود 
بیاید که club نام دارد و به سطح پوست سر نزدیک تر 
است. این روند معموال حدود 2 هفته طول می کشد. 

 تلوژن: در این مرحله که برای استراحت موها 
است، موهای تحلیل رفته یا بخش club موها در 
فولیکول باقی می مانند. این مرحله بین 1 تا 4 ماه 

طول می کشد. 
 اگزوژن: قبال اگزوژن را به عنوان بخشی از تلوژن 
در نظر می گرفتند، اما اخیرا اگزوژن به عنوان یک 
مرحله جداگانه مطرح می شود که در آن یک آناژن 
جدید در فولیکول مو به وجود می آید. در این حالت 
بعضی از موهایی که در مرحله تلوژن هستندمی ریزند 
و فولیکول جدیدی به جای آنها شروع به رشد می کند. 
هر فرد روزانه به طور میانگین بین 50 تا 100 تار از 

موهایش را از دست می دهد. 

محیط  یا  تاثیر سن  تحت  موها چگونه  رشد   .2
زندگی قرار می گیرد؟ 

تعداد موهایی که در چرخه رشد هستند، همزمان 
با افزایش سن کاهش می یابد. این روند کاهشی در 
افراد مبتال به طاسی وراثتی )آلوپسی آندروژنتیک 
یا الگوی ریزش موی زنانه( سرعت بیشتری دارد. 
می تواند  موها  چرخه  مهم،  نکته  این  بر  عالوه 
قرار  محیطی  استرس زای  عوامل  تاثیر  تحت 
داروها  از  بعضی  مصرف  مانند  عواملی  بگیرد. 
یا شیمی درمانی می توانند روندهای تقسیم سلولی 
را مختل کنند و درنتیجه رشد موها را مختل سازند. 
تکرار این وضعیت به شکل گیری ساقه های ضعیف 

مو منتهی می شود که درون فولیکول می شکنند. 

از موها در کدام  3. در هر موقعیتی، چه مقدار 
مرحله هستند؟ 

از همه موهای سر در  90 درصد  تا   85 معموال 
مرحله آناژن هستند، 1 درصد در حالت پسروی 
یا تحلیل قرار دارند و باقی موها نیز وارد مرحله 

استراحت یا ریزش شده اند. 
به همین دلیل است که روزانه معموال بین 50 تا 

100 تار مو از موهای سر می ریزند. 

4. سرعت رشد موها معموال چقدر است؟
سرعت رشد موهای پوست سر به طور میانگین به 1 
سانتی متر در هر ماه می رسد. با این حال، معنایش این 
نیست که موها نمی توانند سریع تر یا آهسته تر رشد 
کنند. از نظر متخصصان پوست ومو، محدوده عادی 
برای رشد موها بین 0/6 سانتی متر تا 3/36 سانتی متر 
در هر ماه است. این میزان رشد تحت تاثیر عوامل 
مختلفی قرار دارد مانند سن، هورمون ها، ژنتیک و 
بماند  این که فولیکول موها سالم  برای  بیماری ها. 
و رشد موها در وضعیت عادی قرار بگیرد، رژیم 
غذایی شما باید به طور منظم حاوی آهن، پروتئین 

و ویتامین های B باشد. 

بیشتر  رشد  به  را  موها  می توان  چگونه   .5
کرد؟ تحریک 

ریزش  عادی  بیش ازحد  ناگهانی  به طور  موها  اگر 
کردند یا مثال ریزش موی تکه ای و واضحی را در 
پوست سر مشاهده کردید، حتما باید برای بررسی 
مراجعه  پوست ومو  متخصص  پزشکان  به  دقیق تر 
داده  اصلی تشخیص  اول علت  در درجه  تا  کنید 
برای شما شروع  درمانی  روندهای  و سپس  شود 
شوند. مصرف بعضی از داروها، شیمی درمانی و حتی 
ناراحتی های روانی می توانند به ریزش ناگهانی موها 
منتهی شوند. از سوی دیگر، الگوی طاسی زنانه هم 
جزو علت های ژنتیک است که به ریزش تدریجی 

موها منتهی می شود. 
روندهای درمانی برای هر کدام از علت های ریزش 
مو، براساس ویژگی های همان علت و شرایط 
فرد بیمار تعیین می شوند. گاهی اوقات این 
مشکل با استفاده از شامپوهای خاص، 
درمان های موضعی و تغییرات خاص 
در شرایط و محیط زندگی درمان 
می شود. رایج ترین شیوه ها برای 
تحریک موها به رشد بیشتر هم 
استفاده  هستند:  ترتیب  بدین 
ویتامین،  حاوی  شامپوهای  از 
استفاده از محصوالت موضعی 
حاوی ماینوکسیدیل یا آمینکسیل، 
و افزایش استفاده منظم و همیشگی 
از مواد غذایی مناسب برای ارتقای 

سالمتی و کیفیت موها.

 ترجمه: 
ندا احمدلو 

اگر موها به طور ناگهانی بیش ازحد عادی ریزش کردند 
یا مثال ریزش موی تکه ای و واضحی را در پوست سر 

مشاهده کردید، حتما باید برای بررسی دقیق تر 
به پزشکان متخصص پوست ومو مراجعه کنید تا 

در درجه اول علت اصلی تشخیص داده شود 
و سپس روندهای درمانی برای شما شروع 

شوند. مصرف بعضی از داروها، شیمی درمانی 
و حتی ناراحتی های روانی می توانند به ریزش 

ناگهانی موها منتهی شوند. از سوی دیگر، 
الگوی طاسی زنانه هم جزو علت های ژنتیک 

است که به ریزش تدریجی موها منتهی 
می شود

پاسخ به مهم ترین سواالت درباره چرخه رشد موها

شماره هشتصدوبیست ویک   شش آذر هزار و چهارصد


