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تشخیص علت »ریزش مو«  اولین گام درمان است

تدابیر طب ایرانی در بهبود پسوریازیس تاثیر دارند
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نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص طب ایرانی

آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید 
سوژه »میزگرد زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

: آقای دکتر! لطفا ابتدا بفرمایید »ریزش 
مو« در چه حدی طبیعی است؟

روزانه حدود 100 تار مو می ریزد. این میزان کامال 
طبیعی است زیرا موهای سر بعد از 3 سال دچار 
توقف رشد می شود، به تدریج سست شده و می ریزد 
و موهای جدید جایگزین می شوند. البته موهای 
جدید برای اینکه به اندازه  موهای قبل برسند، 3 
سال زمان الزم دارند اما در هر حال، به ازای هر 
تار مو که می ریزد، تار جدید می روید و از آنجا که 
رشدونمو همه  موها یکسان نیست، همیشه حجم 
موها یکسان باقی می ماند؛ به شرطی که ریزش تارها 
بیشتر از 100 نباشد. البته در حمام ریزش موها تا 

200 تار نیز طبیعی است.
: در چه شرایطی مشورت با پزشک در 

زمینه  »ریزش مو« را توصیه می کنید؟
ریزش مو مشکلی است که فرد به  دلیل نگرانی از 
تغییر ظاهر و زیبایی به متخصص پوست مراجعه 
می کند. اگر فردی با ریزش مو بیشتر از 100 تار در 
روز مواجه شد، الزم است به متخصص پوست 
مراجعه کند. البته ممکن است فردی با ریزش بیشتر 
از 100 تار مو در روز مواجه باشد اما حجم موها ثابت 
بماند که در این حالت ریزش مو غیرعادی نیست 

زیرا تعادل بین ریزش و رویش موها وجود دارد.
به دلیل  درمان  مورد ضرورت  در  عامل  مهم ترین 
ریزش مو زمانی است که حجم موها کم شده و 

موها کم پشت شوند.
: شایع ترین علت »ریزش مو« چیست؟

علل مختلفی برای ریزش مو وجود دارد اما شایع ترین 
عامل در خانم ها و آقایان، ریزش مو نوع ژنتیک 
است که به نام  »ریزش مو الگوی مردانه« یا »ریزش 
مو آندروژنتیک« نیز شهرت دارد.این نوع ریزش مو 
به زمینه  ارثی افراد بستگی دارد. در چنین شرایطی، 
بعضی افراد مستعد حالتی هستند که ریشه  موها 
تحت تاثیر هورمون آندروژن که در بدن خانم ها و 
آقایان وجود دارد، آسیب می بینند. در این وضعیت 
به تدریج عروق تغذیه کننده ریشه و پیاز مو تنگ شده 
و خونرسانی به ریشه موها  کاهش می یابد که درنتیجه 
موها نسبت به قبل کوتاه، نازک و کرکی خواهندبود. 
ریزش مو آندروژنتیک در آقایان تا مرحله  طاسی جلو 

و وسط سر پیش می رود اما خانم ها هیچ گاه طاس 
نمی شوند ولی دچار کم پشتی نسبتا قابل توجه خواهند 
شد که تاثیرات روانی بر کیفیت زندگی خواهد داشت.
:معموال خانم ها پس از زایمان با ریزش 
موهای شدید مواجه می شوند. در این شرایط چه 

باید کرد؟
نوعی از ریزش مو  »تلوژن افلویوم« نام دارد که 
ریزش مو نگران کننده و شدید است و بیمار با حجم 
زیادی مو در شانه مواجه می شود. این مشکل بعد از 
عفونت، جراحی بیماری های تب دار و استرس های 
شدید اتفاق می افتد و زایمان مشهورترین این نوع 

ریزش مو در خانم هاست. 
در نتیجه هر یک از شرایط ذکرشده، تعداد زیادی از 
ریشه موها موقت در شوک و توقف رشد می مانند 
و دچار ریزش می شوند. ریزش مو تلوژن افلویوم 
معموال حدود 3ماه پس از زایمان، بیماری تب دار و... 
دیده می شود. از آنجا که ریشه موها دوباره رویش پیدا 
می کنند و جایگزین موهای ازدست رفته می شوند، این 
نوع ریزش مو دائمی نیست و طی چند ماه جبران 
می شود. مراجعه به متخصص پوست می تواند نگرانی 
در این مورد را برطرف کند و ممکن است داروهای 

خوراکی یا موضعی نیز تجویز شود.
: بیماری های داخلی نیز می توانند با ریزش 

مو مرتبط باشند؟
ریزش مو در اثر برخی بیماری های مزمن و داخلی 
نیز دیده می شود که شایع ترین مورد اختالالت تیروئید 
مثل کم کاری و پرکاری تیروئید است و معموال با 

درمان عامل زمینه ای، ریزش مو نیز بهبود می یابد.
کم خونی فقر آهن نیز می تواند باعث ریزش مو 
شود بنابراین در زمینه  ریزش مو به خصوص برای 
خانم ها، احتمال کم خونی و کمبود فقر آهن حتما 

بررسی می شود. 
کمبود بعضی ویتامین ها و امالح به خصوص زینک 
نیز توسط پزشک مدنظر است. معموال کنار درمان 
برای  نیز  مولتی ویتامین  داروهای  اصلی، تجویز 

جبران کمبودهای احتمالی مفید خواهدبود. 
بیماری  های مزمن نیز در ریزش مو نقش دارند. ابتال به 
بیماری های مزمن مانند لوپوس یا روماتیسم مفصلی 
است، به علت طوالنی بودن بیماری و مشکالت ناشی 

از آن، ممکن است سالمت موها را نیز تحت تاثیر 
قرار دهد و فرد دچار کم پشتی موها شود. 

: آیا »ریزش مو« پس از شیمی درمانی 
جبران پذیر است؟

نوعی دیگر از ریزش مو در افرادی که تحت  داروهای 
شیمی درمانی قرار می گیرند، دیده می شود. این روش 
درمان مبتنی بر نابودی سلول های سرطانی است. تقسیم 
سلولی  در سلول های سرطانی بیشتر از حد طبیعی 
است و داروهای شیمی درمانی می توانند سلول هایی 

که چنین وضعیتی دارند را از بین ببرند.
از بین سلول های مختلف بدن، سلول های مو نیز تقسیم 
نسبتا باالیی دارند و به همین دلیل، به ریشه موها هم 
آسیب می رسانند، موها دچار توقف رشد می شوند 
و با ریزش عمومی همراه خواهند شد اما اگر روند 
درمان موقت باشد، موها دوباره رشد می کند. البته 
اگر کنار شیمی درمانی، رادیوتراپی نیز الزم باشد و 
به خصوص در قسمت های سر به طور مستقیم انجام 
شود، ممکن است بعضی ریشه موها آسیب دائمی 

ببینند و رشد مجدد موها امکان پذیر نباشد.
: ریختن قسمت کوچکی از موهای سر 

نیز می تواند ریزش مو دائمی تلقی شود؟
در زمینه  ریزش مو با نوعی مواجه هستیم که تفاوت 
اساسی با موارد ذکرشده دارد. این حالت ریزش موهای 
تکه ای و پراکنده هستند که مشهورترین آنها ریزش 
مو سکه ای است که با نام علمی »آلوپسی آره آتا« 
شناخته می شود. ریزش مو سکه ای به این شکل 
است که به طور ناگهانی موهای قسمتی از موهای 
سر یا ریش حدودا به اندازه یک سکه می ریزد. البته 
از آنجا که امکان دارد همزمان چند منطقه نزدیک 
هم دچار ریزش مو سکه ای شود، بخش وسیعی را 
دربرمی گیرد و حتی تقریبا تمام موهای سر می  ریزند. 
مراجعه به متخصص پوست در چنین مواردی برای 
تشخیص دقیق مشکل و تجویز درمان های الزم، 

حتما توصیه می شود.
: آسیب به پوست سر نیز با ریزش مو 

ارتباط دارد؟
در نوعی دیگر ریزش مو منطقه ای است که درنتیجه 
التهاب یا آسیب در پوست سر، ریشه موها صدمه  
اساسی می بینند. معموال پس از بهبود جراحت در 

پوست، اسکار یا سیکاتریس به وجود می آید. تصور 
کنید فردی دچار سوختگی با آب جوش در ناحیه 
سر شود. در این شرایط سوختگی شدید باعث التهاب 
جدی و آسیب به ریشه موها می شود. مشابه این 
وضعیت در مورد بیماری های التهابی مانند لیکن پالن، 
لوپوس جلدی پوست سر، عفونت های قارچی یا 
میکروبی پوست سر، تصادف و جراحات شدید نیز 
دیده می شود. متاسفانه در موارد ریزش مو همراه با 
سیکاتریس امیدی به رشد مجدد موها نیست زیرا ریشه 
موها کامال از بین رفته  بنابراین، هرچه این  بیماری ها 
زودتر تشخیص داده شود، احتمال آسیب به پوست 
سر و ریزش موهای باقی مانده نیز کمتر خواهدبود. 
در واقع، نقش مهم درمان به شرطی چشمگیر است 

که هرچه زودتر آغاز شود.
: داروی فیناستراید در درمان »ریزش 
مو« کاربرد دارد. آیا مصرف خودسرانه خطرناک 

است و در چه مواردی نمی توان مصرف کرد؟
فیناستراید داروی مؤثر برای نوع ریزش مو مردانه 
است اما تشخیص اینکه چه فردی می تواند از این 
دارو استفاده کند، فقط با متخصص پوست خواهدبود 
تا در وهله  اول، نوع ریزش مو تشخیص داده شود. 
این دارو برای آقایان قابل تجویز است و درمورد 
افراد مجرد با اطمینان بیشتر می توان استفاده کرد زیرا 
در کاهش میل جنسی نقش دارد. در مورد خانم ها 
بیفتد، مصرف دارو می تواند  اتفاق  بارداری  اگر 
است.  ممنوع  داروها  خیلی  مانند  و  باشد  مضر 
البته در سنین پیش از ازدواج یا خانم های پس از 
یائسگی روش مطلوبی است. این دارو نیز مانند 
هر نوع دارویی می تواند عوارضی داشته باشد اما 
مهم ترین عارضه هنگام بارداری خانم ها و کاهش 

میل جنسی آقایان است. 
نکته مهم اینکه فیناستراید در 60درصد موارد می تواند 
باعث رشد مجدد موها شود اما اگر فردی پس از 6 
ماه تاثیری ندید، ادامه دادن روند درمان منطقی نیست. 
گرچه فیناستراید داروی هورمونی نیست که نگرانی 
در مورد سرطان پستان یا رحم را باعث شود اما 
به خاطر اینکه تعادل هورمونی در بدن خانم ها به هم 
می خورد، بهتر است در افراد دارای زمینه  خانوادگی 

این بیماری ها از مصرف صرفنظر شود.

علت ریزش مو از دیدگاه طب ایرانی، اشکال 
در هضم های چهارگانه و دفع نادرست مواد زائد 
از بدن است بنابراین رعایت اصول خوردن و 
نوشیدن، پرهیز از غذاهایي که مواد زائد و غلیظ 
زیادی در بدن تولید می کنند و اصالح عملکرد 
معده، کبد و پرهیز از یبوست مهم ترین پایه های 

درمان ریزش مو هستند.
البته عوامل دیگری نیز از جمله پرهیز از قرار 
گرفتن در معرض هوای خشک و هوای آلوده، 
خواب منظم و کافی، ورزش معتدل و منظم و 

پرهیز از استرس و عصبانیت نیز بسیار بااهمیت 
هستند که خود این عوامل بر کیفیت هضم نیز 

تاثیر می گذارند.

پرهیزها و توصیه ها برای »ريزش مو«
پرهیزها

فست فود و غذاهای بسته بندی صنعتی، غذاهای 
خمیري و سنگین و با هضم سخت مثل ماکارونی، 
الزانیا، الویه، قارچ، حلیم، کله پاچه و ....، نوشابه ها و 
آبمیوه های صنعتی، تنقالت صنعتی مانند چیپس و 

پفک و کیک و کلوچه و ...، کاکائو، یخ، گوشت های 
با هضم سخت مثل گوشت گاو و گوساله، جگر 
سفید گوسفند، پرهیز از مصرف ماهی، پرهیز از 
مصرف بادمجان، انبه و موز، پرهیز از غذاهای 
سرخ کرده و پرادویه، پرهیز از شانه زدن مو در حمام

توصیه ها
1. روزی 3 استکان آب هویج میل شود.

2. بادام درختی، حریره بادام و شیر بادام روزانه 
مرتب میل شود.

3. مویز روزانه 21تا30 عدد میل شود.
4. آب سیب شیرین رسیده پوست کنده با یک 
قاشق غذاخوری خاکشیر روزی 3 لیوان میل شود.
5. 1 فنجان پسته با 1 فنجان شکر آسیاب  شده 
و هر 3 ساعت یک قاشق مرباخوری میل شود.

6. در ریزش مو با موی چرب: مغز فندق 5 عدد 
بعد از غذا، بادام یا شیر بادام میل شود.5 گرم 
سبوس برنج  در یک لیوان آب جوش ریخته 
شده و 10 دقیقه دم بکشد. سپس صاف شده و 

روزی 2 بار میل شود.

به متخصصان پوست  افراد  مراجعه  از شایع ترین علل  یکی  مو«  »ریزش 
است. از آنجا که این مساله تاثیر جدی در ظاهر دارد، معموال عامل نگرانی 
به خصوص در سنین جوانی است. عوامل متعددی در حفظ سالمت موها 
تاثیر دارند که زمینه ژنتیک، تغذیه و بیماری های التهابی از جمله مهم ترین 
آنها محسوب می شوند. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: 
»32 سال دارم و 3 ماه پیش با ریزش شدید موها مواجه شدم. پزشک تشخیص ریزش 
مو مردانه را داشت و داروی فینستراید را برایم تجویز کرد اما پس از مراجعه مجدد و 
داروی  از  االن  کرد.  دارو  قطع  به  توصیه  در خانواده  پستان  بروز سرطان  زمینه   به دلیل 
دیگری استفاده می کنم اما نگرانم که تاثیری نداشته باشد. رعایت چه نکاتی می تواند به 

لطفا راهنمایی ام کنید.« بهبود وضعیت موها کمک کند؟ 

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوهفتادویک   ده آبان نودونه12

 دكتر حسين ابراهيمی مقدم/ مشاور و استاد دانشگاه 

 دكتر حسين ایمانی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نگاه روان شناس

نگاه متخصص تغذیه

»ریزش مو« یکی از مسائلی است که دغدغه بسیاری از افراد است. معموال زمانی 
که چنین اتفاقی پیش می آید، انتخاب انواع شامپو، مراقبت های پوست و کاشت 
مو راهکاری برای رهایی از مشکل تصور می شود که حتی می تواند پرخطر و 
حداقل پرهزینه باشد اما آنچه در این زمینه مغفول می ماند، جنبه  روان شناسی است 
و به نظر می رسد اگر سالمت روان و به طور خاص استرس نادیده گرفته شود، 

بروز چنین مشکلی دور از انتظار نیست.
استرس سبب فرسایش بدن می شود و ریشه موها به شدت تحت تاثیر این وضعیت 
است. براساس نظریه  ارگانیستی یا عضوی، استرس به عضوی از بدن که حساس تر 
یا ضعیف تر است، آسیب وارد می کند. افراد دارای زمینه  موهای ضعیف، تحت تاثیر 

استرس به تدریج دچار ریزش و کم پشتی موها می شوند.
در شرایط استرس زا، ضربان قلب و فشار خون باال می رود، تنش عضالنی افزایش 
می یابد و دستگاه گوارش نیز دچار اختالل می شود که می توانند ریشه موها را از 
نیازهای ضروری محروم کرده و زمینه ساز ریزش موها شوند که به تدریج، فرسایش 
بیشتر و طوالنی تر به وجود می آید. با افزایش استرس، عملکرد قلب برای حفظ 
وضعیت طبیعی بیشتر شده و حالت کوفتگی، خستگی و تنش های شدید در بدن 
احساس می شود که در بسیاری موارد با ترشح چربی و عرق بیشتر همراه است و 

مسلما سطح باالی چربی و عرق نیز بر سالمت پیاز مو تاثیر می گذارد.
از طرفی، هر کدام از سلول های بدن زمان مشخصی برای استراحت دارند. دانشمندان 
از طریق آزمایش های کروموزومی سن سلول ها را تعیین کرده و پژوهش ها ثابت 
می کند که استرس ادراک شده، پیری زودرس و اختالل در عملکرد سلول های 

ایمنی ارتباط نزدیکی دارند. 
استرس می تواند در بدن واکنش هایی مانند ترشح کورتیزول ایجاد کند. سطح 
باالی کورتیزول عامل افزایش تری گلیسیرید خون، انسولین و قندخون است 
که از جمله عوامل تاثیرگذار بر ریزش موها خواهدبود. بررسی ها نشان می دهد 
ریزش موها با افزایش هورمون تستوسترون ارتباط دارد. زمانی که سطح این 
هورمون باال می رود، پرخاشگری اتفاق می افتد و اتفاقا ریزش موها نیز در این 
حالت تشدید می شود. البته حالت غمگینی و ناراحتی نیز شبیه این وضعیت را 
برای موها ایجاد می کند  که به طور کلی توجه به سالمت روانی و کنترل این 
شرایط را می طلبد.استرس ایمنی بدن را ضعیف می کند و احساس ناخوشایندی 
پیش می آید که در سالمت موها تاثیر خواهدداشت. از همین رو، معموال افرادی 

که بیماری های خودایمنی دارند، ریزش موها را تجربه کرده اند.
مشکالت خواب دیگر پیامد استرس است. اساسا خواب برای سالمت جسمانی و 
روانی بسیار مهم است و به عنوان شارژ بدن تلقی می شود اما اگر قوای ازدست رفته 
جبران نشود، پیامدهای مختلفی از جمله ریزش مو قابل انتظار است. معموال افرادی 
که استرس و اضطراب زیادی تجربه می کنند، دچار اختالالت خواب هستند و 
احتمال ریزش مو افزایش می یابد.معموال استرس های مزمن با افسردگی ارتباط 
دارند و مانند چرخه معیوب یکدیگر را تشدید می کنند تا جایی که اختالل در 
روابط ایجاد می شود. راهبردهای مقابله اجتنابی از قبیل انکار، انزوای اجتماعی، 
نادیده گرفتن رویدادها و... جزو عالئم افسردگی است و در نتیجه فرد توجه چندانی 
به بهداشت و وضعیت ظاهری ندارد و از همین رو، ریزش مو نیز تشدید می شود. 
استرس بر عادت های سالمت بدن تاثیر می گذارد و افرادی که تحت تاثیر استرس 
مزمن هستند معموال توجهی به تغذیه سالم و ورزش ندارند که این عوامل 
زمینه ساز آسیب های مختلف بر سالمت پوست و مو مانند ریزش موها خواهدبود. 
استرس و ریزش مو از جنبه های دیگر نیز مرتبط هستند. عالوه بر مسائل جسمی، 
وضعیت رفتاری را نیز نباید فراموش کرد. در واقع، استرس باعث می شود فرد 
به سمت الگوهای ناسالم مانند سیگار، اختالالت خواب، تغییرات تغذیه و... برود 
و فرد دچار مشکالت عدیده ای مثل ریزش مو شود.اگر ریزش مو از حد طبیعی 
بیشتر است، حتما نیاز به بررسی شیوه زندگی و شرایط استرس زا خواهدبود و 
توجه به خواب، تغذیه و عادات ناسالم در زمینه بهداشت ضروری است. مراجعه 
به روان شناس کنار مشورت با متخصص پوست به تشخیص بهتر عامل زمینه ای 

و اقدامات مؤثر درمان کمک می کند

تغذیه یکی از عوامل اساسی در تقویت موها و پیشگیری از ریزش موها محسوب 
می شود. فراموش نکنیم سوءتغذیه یکی از عواملی است که در ریزش مو نقش دارد 
و گاهی فردی که به خاطر ریزش مو به پزشک مراجعه کرده، دچار این مشکل است.

 Bخیلی از مواد مغذی در رژیم غذایی مانند زینک و ویتامین های مختلف گروه
مانند B12 ،B6،B1، بیوتین)B7( و اسید پانتوتنیک )B5( در این زمینه مؤثر هستند. 
از درشت مغذی های بسیار مهم در تقویت موها، پروتئین ها را باید نام برد. افرادی 
که رژیم های فاقد مقدار کافی پروتئین یا رژیم گیاهخواری را دنبال می کنند، جزو 
افراد مستعد ریزش موها هستند. این نکته به خصوص در مورد کسانی که موهای 
ضعیف دارند، جدی تر است. پروتئین ها به ویژه پروتئین های حیوانی منبع غنی از 
آمینواسیدها هستند و از بین آمینواسیدها، انواع سولفوردار مانند سیستئین و متیونین 
نقش اساسی در تقویت موها دارند. در بسیاری از مکمل های تقویت مو از این 

دو آمینواسید استفاده می شود. 
البته به خاطر داشته باشیم که در تهیه  غذاهای حاوی پروتئین از روغن زیاد و 
سرخ کردن شدید پرهیز شود و همچنین قسمت های سیاه  در اثر حرارت نیز کنار 
گذاشته شود زیرا مقدار زیادی رادیکال آزاد مضر برای سالمت پوست و موها دارند. 
خیلی از اوقات ریزش مو در اثر رژیم های الغری اتفاق می افتد. از آنجا که در رژیم 
غذایی کاهش وزن مواد مغذی کمتر می شود، می تواند با ریزش مو همراه باشد. 
افرادی که رژیم الغری را طی چند ماه ادامه می دهند، حتما در برنامه غذایی خود 
از مکمل های تقویت مو استفاده کنند. زینک )روی(، ویتامین های گروه B، سلنیوم 

و ویتامینC به عنوان آنتی اکسیدان مؤثر حتما درنظر گرفته شود. 
البته باید دانست کاهش چربی در رژیم الغری ممکن است با کاهش اسیدهای 
چرب امگا3 نیز همراه باشد. کمبود این چربی منجر به خشکی پوست است که 
ریزش مو را درپی دارد.نوشیدن مایعات کافی عامل مهم دیگر در سالمت پوست 

و مو است و کاهش آب بدن عامل مهمی در ریزش مو خواهدبود. 
بهتر است تا حد امکان نیازهای غذایی پوست و مو از طریق غذاها تامین شده و در 
غیر این صورت از مکمل ها استفاده شود. غالت کامل یا سبوس دار خوراکی های بسیار 
مفید برای پوست و مو هستند زیرا منبع غنی ویتامین های گروهB محسوب می شوند. 
سعی شود در رژیم غذایی جوانه های گیاهی به خصوص جوانه گندم به دلیل مقدار 
فراوان ویتامین های گروه Bو E گنجانده شود.رژیم غذایی متعادل، متناسب و 
متنوع با دارابودن 5 گروه اصلی غذایی با تاکید بر حبوبات، سبزیجات، میوه ها و 
غالت سبوس دار حتما برای سالمت پوست و مو ضروری هستند. رژیم های 
تک غذایی که برای کاهش وزن امروزه رایج شده، غیرعلمی هستند و به سالمت 

عمومی بدن از جمله پوست و مو آسیب می رسانند.

»استرس« با آسیب جدی 
به موها همراه است

جوانه های گیاهی، پروتئین و امگا3 را 
برای پیشگیری از »ریزش مو« مصرف کنید
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