
55پوست و زیبایی
کراتین اخیرا به یکی از عوامل بحث برانگیز  ریزش موها تبدیل شده است 

ریزش احتمالی موها به دلیل استفاده از محصوالت کراتینهریزش احتمالی موها به دلیل استفاده از محصوالت کراتینه

گاهی اوقات پیش می آید که با مشاهده تعداد 
غیرعادی و زیادی از موهای گیرکرده در برس یا 
شانه به ریزش موها مشکوک می شویم، درحالی 
که گاهی اوقات هم ریزش موها را برای اولین بار 
با مشاهده توده بزرگی از موهای ریخته در کف 
حمام تشخیص می دهیم. در هر صورت، تجربه 
ریزش موها همیشه آزاردهنده است و فقط به 
تعداد کم شماری از افراد هم محدود نمی شود. 
بیشتر افراد از صحبت کردن درباره ریزش مو 
خجالت می کشند اما این مشکل واقعا می تواند 
پیامدهای منفی زیادی برای عزت نفس و احساس 
تندرستی عمومی داشته باشد. البته درمان های 
موثری هم برای مقابله با ریزش مو وجود دارند. 
اولین گام در مسیر درمان ریزش مو، تشخیص 
علت اصلی این اتفاق است. اگرچه عوامل مختلفی 
می توانند باعث ریزش موها شوند، اما اخیرا 
کراتین به یکی از عوامل بحث برانگیز در این 
زمینه تبدیل شده است. در این مقاله با چیستی 
کراتین، نقش بالقوه و احتمالی آن در ریزش 
موها، سایر علت های ریزش مو و راهکارهای 
پیشگیری یا درمان ریزش مو آشنا خواهیم شد. 

کراتین چیست؟ 
کراتین نوعی اسید آلی است که به تامین انرژی 
برای سلول های بدن و مخصوصا سلول های 
عضالنی کمک می کند. پس کراتین برای ساخت 
انرژی کاربرد دارد. درواقع کراتین ظرفیت های 
بدن را برای تولید سریع تر انرژی افزایش می دهد. 
این ماده به طور طبیعی در بدن ما وجود دارد 
و نقش مثبتی در سوخت رسانی به عضله ها بر 
عهده می گیرد. تصور می شود که کراتین برای 
ارتقای قدرت بدنی مفید است، حجم توده های 
عضالنی بدون چربی را بیشتر می کند و به عضله ها 
کمک می رساند تا در طول تمرین های ورزشی 

سریع تر بازسازی شوند. 
حدود نیمی از کراتین مورد نیاز بدن از طریق 
رژیم غذایی تامین می شود و حدود نیمی دیگر 
از آن هم در کبد و کلیه ها شکل می گیرد تا سپس 
برای استفاده به عضالت اسکلتی رسانده شود. 
حدود 95 درصد از کراتین در عضالت اسکلتی 
بدن ذخیره می شود و در حین فعالیت های بدنی 
مورد استفاده قرار می گیرد. مقدار کمی از کراتین 
هم در قلب، مغز و دیگر بافت ها یافت می شود. 

آیا مصرف مکمل کراتین می تواند 
باعث ریزش موها شود؟ 

پاسخ دادن به این پرسش دشوار است. تا کنون 
هیچ یک از مطالعات علمی نشان نداده اند که 
کراتین باعث ریزش مو شده باشد. مطالعه ای که 
اغلب در این زمینه به آن ارجاع می دهند، یکی 
از مطالعات سال 2009 است. در این مطالعه، 
گروه کوچکی از 20 مرد تحت بررسی قرار 
گرفتند. میزان DHT )دی هیدرو تستوسترون یا 
نوعی از متابولیت تستوسترون( در بدن بعضی 
از آنان زیاد بود. درحالی که باال بودن این میزان 
می تواند باعث ریزش مو در بعضی از مردان 
شود، اما افراد حاضر در این گروه 20 نفره چنین 
مشکلی را گزارش نکردند. در طول مطالعه، 
این مردان از یک رژیم مکمل درمانی کراتین 
پیروی می کردند. در این رژیم ابتدا به مدت 
7 روز باید سطح باالیی از مکمل کراتین را 
مصرف می کردند و سپس مصرف دوز کمتری 
از کراتین را ادامه می دادند. نتایج نهایی نشان 
دادند که سطح DHT در دوره مصرف 7 روزه 
افزایش می یافت و در طول دوره بعدی بیشتر 
از حد اولیه باقی می ماند، درحالی که سطح 

تستوسترون هم تغییر نمی کرد. 
توجه به این نکته بسیار مهم است که محققان 

اساسا ریزش موها را در مشارکت کنندگان این 
مطالعه بررسی نکردند. بنابراین ما صرفا می توانیم 
تاثیر کراتین را بر سطح هورمون ها مشاهده کنیم. 
به همین دلیل هم پاسخ دادن به این سوال که آیا 
کراتین باعث ریزش مو می شود، واقعا دشوار 
است. به طور کلی هنوز به تحقیقات وسیع تر 
و دقیق تری درباره اثرگذاری کراتین بر سطح 
DHT نیاز داریم. در تحقیقات آینده باید به 
ارزیابی این مساله توجه کنیم که آیا افزایش 
DHT به واسطه مصرف مکمل کراتین واقعا 
در ریزش موها نقش کافی دارد یا نه؟ با توجه 
به اطالعات فعلی می توان گفت که هیچ یک 
از مطالعات علمی به طور قطعی نشان نداده اند 
که کراتین باعث ریزش مو می شود و درنتیجه 
محققان به وضوح این مساله را تایید می کنند که 
کراتین یکی از محصوالت ایمن برای مصرف 

تحت نظر پزشکان است. 

آیا کراتینه کردن موها می تواند 
باعث ریزش آنها شود؟

زیرا  امکان پذیر است  واقعا  بله چنین چیزی 
ترکیبات شیمیایی غلیظی در ساخت محصوالت 
کراتینه به کار می روند. این ترکیبات شیمیایی 
گاهی اوقات می توانند باعث سوختگی پوست 

سر یا تحریکات پوستی شوند، عالئمی مانند 
خارش پوست سر را به وجود بیاورند و حتی 
باعث ریزش موها شوند. بنابراین توجه داشته 

باشید که کراتینه کردن موها لزوما نمی تواند برای 
همه افراد مفید باشد. 

از  استفاده  به دلیل  موها  احتمالی  ریزش 
محصوالت کراتینه معموال سه علت اساسی 
دارد: وجود ترکیبات شیمیایی غلیظ و آسیب زا 
حساسیت پذیری  انتخاب شده،  محصول  در 
زیاد پوست سر یا استفاده از حرارت خیلی 
کراتینه.  محصول  از  استفاده  هنگام  زیاد 
از  کراتینه،  سازندگان محصوالت  از  بعضی 
ترکیبات شیمیایی خاصی مانند فرمالدهیدها 
در محصوالت خودشان استفاده می کنند که 
می تواند برای پوست سر و همچنین سالمت 
عمومی شما مضر باشند. پوست سر و موهای 

بعضی افراد نسبت به این ترکیبات مقاوم هستند، 
اما واقعیت این است که همین ترکیبات آسیب زا 
میان گروه  در  موها  باعث ریزش  می توانند 

خاصی از افراد شوند. 

سایر علت های ریزش مو 
همه ما ریزش موها را تجربه می کنیم و این 
اتفاق روزانه برای ما پیش می آید. بیشتر افراد 
روزانه ریزش 50 تا 100 تار مو را در یک چرخه 
طبیعی تجربه می کنند. این اتفاق معموال جلب 
توجهی ایجاد نمی کند زیرا موهای جدید نیز 
همزمان با همین روند رشد می کنند. ریزش مو 
زمانی اتفاق می افتد که موهای جدید جایگزین 

موهای ریخته شده نشوند. 
به طور کلی علت های مختلف و متعددی برای 
ریزش موها وجود دارند. ریزش موها معموال 
براساس قرارگیری چند عامل در کنار یکدیگر 
اتفاق می افتد که مهم ترین آنها عبارتند از ژنتیک، 
استرس،  هورمونی،  نوسانات  سن،  افزایش 
بیماری های مختلف مانند بیماری های تیروئید 
و کم خونی ناشی از فقر آهن. عالوه بر اینها، اگر 
مدل موی شما طوری باشد که فشار زیادی بر 
موها وارد کند یا باعث کشیدگی بیش ازحد آنها 
شود، با ریزش موی دائمی مواجه خواهید شد. 
رژیم غذایی نامناسب و بی کیفیت هم می تواند 

در ریزش موها نقش داشته باشد.  

 دکتر مجتبی امیری
متخصص پوست و عضو هیئت 

علمی دانشگاه
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می توانند باعث سوختگی پوست می توانند باعث سوختگی پوست 

سر یا تحریکات پوستی شوند، سر یا تحریکات پوستی شوند، 
عالئمی مانند خارش پوست سر را عالئمی مانند خارش پوست سر را 

به وجود بیاورند و حتی باعث ریزش به وجود بیاورند و حتی باعث ریزش 
موها شوند. بنابراین توجه داشته موها شوند. بنابراین توجه داشته 

باشید که کراتینه کردن موها لزوما باشید که کراتینه کردن موها لزوما 
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وقتی که کلمه کلر را می شنویم، معموال 
ذهنمان خیلی سریع به سمت استخر 
شنا می رود. استخرهای شنا همیشه 
محبوب بوده اند اما استخرهای روباز 
در تابستان به یکی از شلوغ ترین و محبوب ترین مکان های 
تفریحی تبدیل می شوند. براساس بیانیه های رسمی مرکز 
 ،)CDC( کنترل و پیشگیری از بیماری های آمریکا
کلر می تواند به شکل مایع در چیزهای مختلفی وجود 
داشته باشد، ازجمله مواد سفیدکننده، آفت کش ها، آب 
استخرهای شنا و همچنین آب آشامیدنی. اما اگر کلر 
به گاز تبدیل شود، سمی خواهد بود و به خاطر رنگ 
زرد مایل به سبز و بوی تندش سریعا می توان آن را 
شناسایی کرد. گذشته از این مسائل، کلر دقیقا با موها 
چکار می کند؟ و مهم تر اینکه چگونه می توانیم از موهای 
این مقاله  برابر کلر محافظت کنیم؟ در  خودمان در 

می خواهیم به بررسی همین سواالت بپردازیم. 

کلر با موها چه می کند؟ 
درحالی که کلر افزوده شده به آب استخر برای ازبین بردن 
میکروب ها کاربرد دارد و این کار را هم به خوبی انجام 
می دهد، اما به هرحال کلر به معنای واقعی کلمه می تواند 
وضعیت پوست و موهای ما را تخریب کند. اما این 

تخریب و آسیب زایی چگونه اتفاق می افتد؟ 
1. تغییر رنگ موها: اگر از زبان آرایشگرتان شنیدید 
که تماس کلر با موهای رنگ شده شما باعث سبز شدن 
رنگ آنها می شود، این حرف اصال شوخی نیست. کلر 
می تواند باعث اکسید شدن سریع رنگ موها شود و حتی 
حالتی سبزرنگ در رنگ های روشن مو به وجود بیاورد 
که به سختی می توان برطرفش کرد. بنابراین کسانی که 
موهایشان را رنگ می کنند )مخصوصا رنگ های بلوند 
و روشن(، شدیدا در برابر تغییر رنگ موها به واسطه 

تماس با کلر آسیب پذیر هستند. 
کلر نوعی سفیدکننده محسوب می شود و درنتیجه می تواند 

مالنین طبیعی مو را تغییر دهد. عالوه بر این، کلر باعث 
می شود که فلزات و مواد معدنی مختلفی که درون آب 
وجود دارند، به درون ساقه های مو راه پیدا کنند و درنتیجه 
رنگی مابین زرد و سبز به موها بدهند. این تغییر رنگ 
به وضوح در موهای بلوند دیده می شود و همه دیگر افرادی 
که موهایشان را رنگ کرده اند هم در صورت تماس مکرر 

موها با آب کلردار باید منتظر تغییر رنگ موها باشند. 
2. خشکی موها: متخصصان بر سر این موضوع توافق 
دارند که کلر می تواند موها را خشک و کم آب کند. 
از  را  موها  طبیعی  می تواند چربی های  کلر  درواقع 
بین ببرد، درحالی که انعطاف پذیری و حالت پذیری 
مطلوب موها به واسطه همین چربی های طبیعی به وجود 
می آید. بنابراین وقتی که موها به واسطه تماس با کلر 
نهفته در آب استخر دچار خشکی و کم آبی می شوند، 
و  می کنند  پیدا  بیشتری  آسیب پذیری  و  شکنندگی 
مخصوصا هنگام حالت پذیری با استفاده از ابزارهای 

حالت دهنده حرارتی آسیب می بینند. 
3. تخریب درخشش موها: اگر درخشش و زیبایی 
موها برایتان اهمیت زیادی دارد، پس قطعا تماس موها 
با کلر آب استخر باعث ناراحتی شما خواهد شد. موها 
به واسطه تماس با کلر به راحتی درخشش و لطافت طبیعی 
خودشان را از دست می دهند زیرا این درخشش به خاطر 
چربی های طبیعی موها و پوست سر به وجود می آیند، 
درحالی که کلر مستقیما همین چربی های طبیعی را از 
بین می برد. پس تماس موها با کلر آب باعث می شود 

که موها حالتی مات و ناسالم پیدا کنند. 

ترفندهای ساده برای محافظت از موها 
در برابر کلر 

1. قبل از رفتن به استخر حتما موها را خیس کنید: 
به گفته متخصصان، خیس کردن موها قبل از ورود به 
استخر می تواند به محافظت از تارهای مو در برابر کلر 
کمک کند. درواقع هرچه آبرسانی به موها بهتر انجام 

بگیرد و هرچه موها مرطوب تر باشند، احتمال اکسید 
شدن موها به خاطر تماس با کلر هم کمتر می شود. بهترین 
راه برای جلوگیری از این اتفاق هم این است که مطمئن 
شویم کلر توسط موها جذب نمی شود. پس قبل از اینکه 
وارد استخر شوید، حتما موها را کامال خیس کنید. حتی 
بهتر است ابتدا از محصوالت نرم کننده مو استفاده کنید، 
موها را آبکشی کنید و بعد وارد استخر شوید. جدی 
گرفتن این نکته برای کسانی که ذاتا موهای خشک و 

آسیب پذیری دارند، بسیار مهم است. 
2. از نرم کننده بدون نیاز به آبکشی استفاده کنید: 
اگر ترفند شماره یک نتوانست به محافظت از موهای 
شما کمک کند، پس باید از محصوالت مناسبی برای 
این کار کمک بگیرید. به نظر متخصصان، نرم کننده بدون 
نیاز به آبکشی یا Leave-In می تواند سپر محافظتی 
باکیفیتی را در برابر کلر به وجود بیاورد. این نرم کننده ها 
در قالب های مختلفی به فروش می رسند، اما انواعی که 

برپایه اسپری ساخته شده اند، گزینه های بهتری برای 
استفاده قبل از ورود به استخر هستند. امولسیون مایعی 
که در این اسپری ها جای گرفته، یک الیه محافظتی 
قوی و اضافی را روی موها به وجود می آورد و امکان 
دسترسی کلر به کوتیکول ها را مسدود می کند. همین 
اتفاق باعث می شود که اساسا میزان جذب آب کلردار 

توسط موها تقریبا به صفر برسد. 
با توجه به اینکه نگرانی اصلی متخصصان در مورد تماس 
موها با آب کلردار به تغییر رنگ و خشکی موها برمی گردد، 
نرم کننده بدون نیاز به آبکشی اهمیت بیشتری می یابد، زیرا 
این محصول به طور کلی با هر دوی این مشکالت مبارزه 
می کند. به همین دلیل هم اگر قرار باشد محصول خاصی 
را برای محافظت از موها در برابر آب استخر خریداری 
کنید، نرم کننده بدون نیاز به آبکشی قطعا همان محصول 
مورد نیاز شما خواهد بود. توجه داشته باشید که بعضی 
از این محصوالت حاوی چربی ها یا روغن های طبیعی 
هستند و درنتیجه می توانند بهتر از موها محافظت کنند. 

پس هنگام انتخاب آنها حتما به این نکته دقت کنید. 
3. رساندن مواد مغذی به موها را جدی بگیرید: رساندن 
مواد مغذی به موها می تواند روندهای محافظت از موها 

در برابر کلر را تا حدود زیادی تغییر دهد و درواقع این 
محافظت را بسیار بهتر کند. روغن های طبیعی مانند 
جوجوبا و روغن نارگیل سرشار از مواد مغذی باکیفیت 
مانند اسیدهای چرب امگا-3 و ویتامین E هستند. این 
ترکیبات نه تنها به محافظت از موها کمک می کنند بلکه 
برای درمان خشکی موها هم اثربخشی خوبی دارند. با 
توجه به اینکه تماس موها با کلر باعث خشکی موها 
می شود، پس استفاده از محصوالت حاوی امگا-3 و 
ویتامین E برای موها می تواند فواید زیادی داشته باشد. 
4. بالفاصله بعد از خروج از استخر موها را بشویید و 
آبکشی کنید: همان طور که قبل از ورود به آب استخر 
باید موها را بشویید و خیس کنید، پس از خروج از 
استخر هم بالفاصله باید موها را بشویید و آبکشی کنید. 
پس هنگامی که از استخر بیرون آمدید، ابتدا به مدت 5 
دقیقه موها را با آب خالی آبکشی کنید و سپس از یک 
شامپوی مالیم برای شستن آنها استفاده کنید. پس از شامپو 
هم باید از یک نرم کننده سیلیکون دار کمک بگیرید. این 
ترفند چندمرحله ای می تواند به جدا کردن همه ذرات 
کلر از موها کمک کند و موهای شما را سالم و همچنین 
دارای رطوبت مطلوب نگه دارد. ضمن اینکه با این ترفند 
از سبز یا زرد شدن رنگ موها جلوگیری خواهید کرد. 
5. از کاله شنا استفاده کنید: بهترین راه برای محافظت 
تضمینی از موها در برابر کلر موجود در آب، جلوگیری 
کامل از تماس موها با آب استخر است. طبیعی است که 
برای دستیابی به چنین هدفی باید از یک مانع فیزیکی 
مانند کاله شنا استفاده کنید. اگر کاله شنای انتخاب شده 
کامال استاندارد و باکیفیت باشد، کامال از تماس 
آب استخر با موها جلوگیری می کند. استفاده از 
این کاله ها مخصوصا به کسانی توصیه می شود 
که به شیرجه زدن در آب استخر عالقه دارند. 
درست است که کاله شنا بخشی از لذت های شنا 
کردن را از بین می برد و همچنین جلوه ظاهری 
بدی به فرد شناگر می دهد، اما اگر اولویت شما 
محافظت کامل و بی نقص از موها در برابر کلر 
آب باشد، طبیعتا هیچ ابزاری به اندازه کاله شنا 

نمی تواند کاربردی باشد.

تابستان و محافظت از موها در برابر کلر آب استخر

شماره هشتصدوشصت   نوزده شهریور هزار و چهارصدویک

کلر می تواند موها را خشک و کم آب کند. کلر می تواند موها را خشک و کم آب کند. 
درواقع کلر می تواند چربی های طبیعی موها درواقع کلر می تواند چربی های طبیعی موها 

را از بین ببرد، درحالی که انعطاف پذیری را از بین ببرد، درحالی که انعطاف پذیری 
و حالت پذیری مطلوب موها به واسطه و حالت پذیری مطلوب موها به واسطه 

همین چربی های طبیعی به وجود همین چربی های طبیعی به وجود 
می آید. بنابراین وقتی که موها می آید. بنابراین وقتی که موها 

به واسطه تماس با کلر نهفته به واسطه تماس با کلر نهفته 
در آب استخر دچار خشکی و در آب استخر دچار خشکی و 
کم آبی می شوند، شکنندگی کم آبی می شوند، شکنندگی 

و آسیب پذیری بیشتری پیدا و آسیب پذیری بیشتری پیدا 
می کنند و مخصوصا هنگام می کنند و مخصوصا هنگام 
حالت پذیری با استفاده از حالت پذیری با استفاده از 

ابزارهای حالت دهنده حرارتی ابزارهای حالت دهنده حرارتی 
آسیب می بینندآسیب می بینند

 ترجمه: 
یوسف 

صالحی   

  چگونه می توان از ریزش موها جلوگیری کرد؟ 

سبک زندگی می تواند تاثیر زیادی بر پیشگیری و همچنین درمان 
خانه  در  زیر  نکات  رعایت  با  بنابراین  باشد.  داشته  مو  ریزش 

می توانید موهای سالم تر و پُرتری داشته باشید:
از شامپوهای مالیم برای شستن منظم موها استفاده کنید: شستن 
منظم و به موقع موها به حفظ پاکیزگی موها و پوست کف سر 
منظم  مو می شود. شست وشوی  از ریزش  مانع  و  کمک می کند 
خطر ابتال به مشکالت پوستی و شکل گیری شوره سر را کاهش 
می دهد، درحالی که همین مشکالت می توانند به شکستن یا ریزش 

موها منتهی شوند. 
تحت نظر پزشک از ویتامین استفاده کنید: ویتامین A ترشحات 
سبوم را در پوست سر به سطح سالم و متعادل می رساند. ویتامین 
E هم گردش خون را در پوست سر تقویت می کند و از این طریق 
فولیکول موها را در وضعیت مولد نگه می دارد. ویتامین B هم به 

محافظت از رنگ طبیعی موها کمک می رساند. 
میزان پروتئین های باکیفیت را در رژیم غذایی افزایش دهید: گوشت های 

قرمز بدون چربی، ماهی، سویا یا دیگر منابع پروتئینی باکیفیت 
به ارتقای سالمت موها کمک می کنند و نقش مثبتی در کاهش 

ریزش مو دارند. 
پوست سر را با روغن های اساسی ماساژ دهید: کسانی که با مشکل 
ریزش موها مواجه می شوند، باید پوست سر خودشان را با استفاده 
از روغن های اساسی ماساژ دهند. این ماساژ باید چند دقیقه طول 
بکشد. ویژگی خاص این روغن ها این است که به فعال نگه داشتن 

فولیکول موها کمک می کنند. 
تعادل آب را در بدن حفظ کنید: حدود یک چهارم از ساقه موها 
را آب تشکیل می دهد. بنابراین تامین آب مورد نیاز بدن در طول 
روز برای حفظ تعادل آب در بدن و کمک به رشد موهای سالم 

ضروری است. 
از تماس مداوم موها با حرارت جلوگیری کنید: تماس مداوم موها 
آنها  به  یا حالت بخشی  کردن  برای خشک  ابزارهای حرارتی  با 
به هیچ وجه برای سالمتی آنها مناسب نیست. حرارت زیاد و مداوم 
به پروتئین موها آسیب می رساند، باعث تضعیف و شکنندگی آنها 

می شود و درنتیجه ریزش موها را به دنبال خواهد داشت.


