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استرسرابطهتنگاتنگیباریزشموهادارد

  دکتر مجتبی امیری/ استادیار دانشگاه 

نگاه متخصص پوست

نگاه روان شناس

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 علت 
ابتال به ریزش موی سکه ای چیست؟

»آلوپسی آره آتا« یا ریزش موی ناحیه ای یا سکه ای 
یک بیماری خودایمن است. ابتال به بیماری موجب 
می شود  سلول های لنفوسیت، اطراف فولیکول مو را 
احاطه  کنند و مانند شوکی که به موها وارد می شود، 
موها به شکل ناگهانی دچار ریزش شوند. این اتفاق 
ممکن است موهای سر، ابرو، ریش یا هر ناحیه ای از 
بدن را درگیر کند اما از آنجا که این التهاب و انتشار 
لنفوسیت ها در اطراف پیاز مو باعث تخریب دائمی 
فولیکول مو نمی شود، می توان به درمان و بازگشت 
موها امیدوار بود. با توجه به وسعت ناحیه درگیرکننده، 
برای بیماری اسامی مختلفی استفاده می شود. در 
بعضی افراد فقط محدود به یک یا چند ناحیه جزیی 
است، گاهی باعث ریزش تمام موهای سر و ابرو 
خواهد بود که »آلوپسی توتالیست« گفته می شود 
و در بعضی موارد نیز تمام موهای بدن می ریزند 

که »آلوپسی یونیورسالیس« نام دارد. 

: ممکن است بیماری های دیگری در 
این نوع ریزش مو تاثیر داشته  باشند؟

از آنجا که این بیماری خودایمن است، گاهی همراهی 
با دیگر بیماری های خودایمن مانند کم کاری تیروئید، 
برص )ویتیلیگو( و... نیز ممکن است دیده شود. 
البته ابتال به این بیماری ها ارتباطی به آلوپسی آره آتا 

ندارد و صرفا همزمانی و همراهی خواهد بود.

: چه عواملی در بروز ریزش موی سکه ای 
نقش دارند؟

عوامل متعددی در بروز این بیماری نقش دارند 
اما مهم ترین آنها استرس است. در واقع بیشترین 

مبتالیان به ریزش موی سکه ای استرس شدید و 
ناگهانی را تجربه کرده اند. 

: این بیمار همزمان با ریزش سکه ای با 
سفیدشدن موها نیز مواجه شده اند. این دو مساله 

ارتباطی به هم دارد؟
آلوپسی آره آتا موهای سفید را درگیر نمی کند بنابراین 
اگر موهای فرد جوگندمی باشد و مبتال به بیماری 
شود، موهای تیره می ریزند و فقط موهای سفید 
باقی می مانند. در مواردی که مردم تصور می کنند 
موهای فردی به دلیل شوک شدید روانی یکباره 
سفید شده، در واقع این اتفاق افتاده  است و رنگ 
موها ناگهان تغییر نمی کند. در چنین مواردی پس 
از شروع درمان نیز ابتدا موها به صورت کرکی و 
سفید است و بعد به تدریج ضخیم و تیره می شوند. 

: چه اقدامات درمانی ای برای بهبود 
ریزش موی سکه ای انجام می گیرد؟

در برخورد با این بیماران ابتدا باید عامل زمینه ای 
و زمینه استرس بررسی شده و سپس روند درمان 
آغاز شود. همیشه در موارد محدود از درمان های 
موضعی و داروهای مالیدنی مانند استروئیدها و 
محرک های رویش موها استفاده می شود اما تزریق 
استروئید در ضایعه اگر توسط متخصص پوست و 
با دوز استاندارد انجام شود، بهترین و سریع ترین 
پاسخ درمان را خواهدداشت. در مواردی که وسعت 
بیماری زیاد است و سیر سریع دارد، حتما تجویز 
داروهای خوراکی مانند استروئیدهای سیستمیک و 
داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی بدن الزم است. 
طبیعتا اگر از داروهای قوی با دوز باال استفاده 
شود، روند بهبود سریع اتفاق می افتد اما با قطع 

دارو ممکن است دوباره ریزش آغاز شود. همچنین 
از آنجا که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی 
معموال عوارض خاصی دارد خیلی باید بااحتیاط 
تمام جوانب را درنظر گرفت. مهم ترین قسمت 
کنترل بیماری، کنترل استرس است و بیمار باید از 

آرامش و حمایت برخوردار شود. 

: چرا اقدامات درمانی در بعضی بیماران 
موثر نیست؟

در بعضی بیماران پاسخ به درمان عالی است، بیشتر 
موها رویش پیدا می کنند و بیماری عود ندارد اما 
چند مساله در بیماری مطرح است که اگر در فرد 
دیده شود، امید چندانی به درمان نخواهد بود، مثل 
ابتال به بیماری در سنین کودکی، بروز بیماری در 
قسمت های حاشیه سر)اوفیازیس(، ابتال به ریزش 
موی سکه ای در افراد دارای زمینه درماتیت آتوپیک 
و تظاهر اولیه ریزش مو به شکل گسترده و شدید. 
 اگر بیماری ناشی از موارد ذکر شده باشد، نمی توان 
پاسخ به  درمان مطلوبی را انتظار داشت و معموال 

نیاز به اقدامات طوالنی خواهد بود.

: اگر درمان های معمول موثر نباشد، 
می توان کاشت مو انجام داد؟

در مواردی که پاسخ به درمان خوبی ندارند، امکان 
کاشت مو به هیچ وجه امکان ندارد زیرا پیاز مو بیمار 

است و کاشت مو نتیجه ای نخواهد داشت. 

: آیا ممکن است مصرف بعضی داروها 
زمینه ساز ریزش موی سکه ای شوند؟

شیمی درمانی  تحت  که  سرطان  به  مبتالیان  در 
قرارمی گیرند، موهای در فاز رشد دچار توقف 

می شود و اصطالحا ریزش مو ناشی از شیمی درمانی 
اتفاق می افتد اما ریزش مو ناحیه ای ارتباطی با مصرف 

داروها ندارد. 

: استعمال دخانیات و تغذیه در بروز 
این مشکل نقش دارند؟

استعمال دخانیات و کمبودهای تغذیه ای ارتباطی با 
ریزش موی سکه ای ندارد و مانند دیگر بیماری های 
خودایمن وابسته به عملکرد سیستم ایمنی بدن است. 

: اقدامات آرایشی مانند رنگ کردن موها 
می تواند بیماری را تشدید کند؟

رنگ کردن و دکلره موها ارتباطی با ریزش موی 
سکه ای ندارند زیرا این اقدامات روی ساقه موها 
انجام می شود اما این بیماری بر ریشه موها تاثیر 

می گذارد. 

: ریزش موی سکه ای را می توان نوعی 
ریزش مو ارثی دانست؟

ریزش موی سکه ای را نمی توان بیماری ارثی و 
ژنتیک نامید اما گاهی زمینه خانوادگی در بروز 
آن نقش دارد و در یک خانواده چند نفر چنین 

سابقه ای را دارند. 

: این بیماری در چه سنینی شایع تر است؟
معموال بیماری در سنین جوانی بروز پیدا می کند. 
در سنین سالمندی زمانی که موها سفید شوند، فرد 
مبتال نمی شود یا در صورت ابتال نیز موهای سفید 
ریزش ندارند. در کودکان ممکن است تحت تاثیر 
شرایطی مانند مدرسه یا تولد فرزند دیگر در خانواده 

که با تنش شدید روانی همراه باشد، اتفاق بیفتد. 

ریزش مو حدود 100 تار مو در روز پدیده ای طبیعی و ناشی از 
توقف رشد تعدادی از تارهای مو و رشد مجدد تارهای دیگر 
است اما این مساله زمانی نگران کننده می شود که ریزش موها از 

حد عادی بیشتر شده و کامال نمود پیدا کند. 
مسائل مختلفی مثل تغذیه ناسالم، ابتال به بعضی بیماری ها، اختالالت 
خواب، اختالالت هورمونی و... در ریزش موها تاثیر دارند اما 
استرس را به عنوان یک عامل جدی نباید فراموش کرد که می تواند 
در بسیاری موارد عامل بروز یا تشدید مشکل باشد. حتی در موارد 
ریزش مو پس از زایمان که خودبه خود بهبود می یابد اگر روابط 
خانوادگی و زناشویی مطلوبی وجود  نداشته  باشد، این مساله 

تشدید می شود. 

شوک های عصبی؛ مهم ترين عامل ريزش موی سکه ای
ریزش موی سکه ای جزو بیماری های خودایمن است و فولیکول های 
مو به عنوان عامل مهاجم توسط سلول های ایمنی شناخته می شوند 
و از بین می روند. رژیم های سختگیرانه نیز در بروز این بیماری 
نقش دارند و حتی برخی معتقدند نوعی قارچ به نام »کرم حلقوی« 
نیز در بروز این بیماری نقش دارد اما آنچه در مورد ریزش موی 
سکه ای کامال اثبات شده، شوک های عصبی و استرس های روانی 
است. استرس های فیزیکی و روانی با ریزش موها رابطه تنگاتنگی 
دارند که در موارد شدید می تواند منجر به ریزش جدی موها شود 

و تا 8 ماه نیز ممکن است ادامه یابد. عمل جراحی سنگین، فوت 
یکی از عزیزان و ابتال به بیماری های جدی از جمله این موارد 
استرس زا هستند. طی دوران شیوع کروناویروس نیز حتی برخی 
افراد به دلیل نگرانی در مورد ابتال اعضای خانواده به بیماری دچار 

ریزش موی سکه ای شده اند.

نقش مثبت حمايت اجتماعی در تسکین استرس
واقعیت این است که عوامل روانی- اجتماعی می تواند بر تعدیل 
استرس های روانی تاثیر بگذارد و حال افراد را بهتر کند که مواردی 
از قبیل آسایش، مراقبت، احترام و حمایت اجتماعی را دربرمی گیرد.
حمایت های اساسی مورد نیاز انسان را می توان در 5 گروه حمایت 
عاطفی، ارزشی، عملی و مادی، اطالعاتی و شبکه ای نام برد. ماهیت 
حمایت اجتماعی به ویژگی های شخصیتی فرد حمایت کننده و 

حمایت شونده نیز بستگی دارد. 
در مورد مبتالیان به ریزش مو که از حمایت های اجتماعی برخوردار 
هستند، استرس کمتر شد و ریزش موها نیز بهبود یافت. هر چقدر 
میزان حمایت بیشتر باشد، مشکالتی از قبیل ریزش مو کاهش می یابد. 
به نظر می رسد حمایت اجتماعی می تواند سپری در برابر تاثیرات 
منفی استرس ایجاد کند و از طرفی، حمایت اجتماعی صرف نظر 

از میزان استرس باعث تشویق فرد به زندگی بهتر خواهد بود. 
نکته دیگر اینکه اگر فرد احساس کند کنترل زندگی خود را در 

اختیار دارد و از حس کارایی در زندگی برخوردار شود، طبیعتا 
سطح استرس کاهش می یابد. چنانچه افرادی که از استرس مزمن 
رنج برده و توانایی مدیریت شرایط زندگی را از دست داده اند، 
احساس درماندگی می کنند، در صورت ابتال به ریزش موی سکه ای 

با تشدید بیماری مواجه خواهند بود. 
بعضی افراد از نظر روانی- اجتماعی، الگوی رفتاری دارند که 
اصطالحا تیپ A نامیده می شود. رقابت، فوریت زمانی و عصبانیت 
ویژگی های مهم رفتاری آنهاست. معموال افراد دارای تیپ شخصیتی 
از نظر رفتارهای ظاهری و  A در موقعیت های استرس زا؛ چه 
چه از نظر تغییرات فیزیولوژیک سریع تر واکنش نشان می دهند. 
واکنش های آنها عالوه بر عصبانیت و خصومت با مشکالت جسمی 

مانند ریزش موی سکه ای نیز ارتباط خواهد داشت. 
به طور کلی، استرس از دو جهت بر سالمت فرد اثرگذار خواهد بود؛ 
اول با تاثیر بر رفتارهای مرتبط با سالمت مانند مصرف دخانیات، 
الکل و... و دوم با تاثیر بر سیستم های فیزیکی بدن. در مواردی 
اختالل در روند فیزیولوژیک بدن به حدی شدید است که حتی 

می تواند منجر به اختالل عروقی و مرگ ناگهانی شود. 
مدیریت استرس الزمه   موفقیت در زندگی و برخورداری از سالمت 
جسمی و روانی است و در شرایطی مانند ریزش مو به جای ناامیدی 
بهتر است از کمک های روان شناس کنار درمان های الزم توسط 

متخصص پوست بهره مند شد.

میزگرد پوست شماره هفتصدوهفتادوپنج   هشت آذر نودونه12

 دکتر غالمرضا کردافشاری/ مدرس دانشگاه

 دکتر سیدضیاءالدین مظهری/ استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران 

نگاه متخصص طب ایرانی

نگاه متخصص تغذیه

علت ریزش موی سکه ای از دیدگاه طب سنتی تجمع مواد زائد در قسمت هایی 
از زیرجلد است که دچار ریزش مو می شود. مواد زائد باعث فساد پیاز مو و 
بسته شدن منافذی می شود که مو باید از آنجا رشد کند پس ماده اولیه مناسب 
برای تشکیل مو در آن نقاط وجود نخواهد داشت و آن نقاط دچار ریزش مو 
می شود. این ریزش بیشتر ممکن است در موی سر، ابرو یا ریش اتفاق بیفتد. در 
این بیماری نیز مانند تمام بیماری ها باید هضم های 4 گانه و معده و کبد و نیز دفع 
بیمار اصالح شود. به عالوه اختصاصا باید به پاک سازی سر از مواد زائد توجه کرد. 

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، پفک، کیک، 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

توصیه ها:
 بادام درختی، حریره بادام و شیر بادام روزانه مرتب میل شود.

 مویز روزانه 30-21عدد میل شود.
 آب سیب شیرین رسیده پوست کنده با یک قاشق غذاخوری خاکشیر 

روزی 3 لیوان میل شود.
 معموال در این نوع ریزش مو نیاز به داروهای پاک سازی کننده سر مانند 

ایارج فیقرا نیز خواهد بود.
 به عالوه درمان های موضعی مانند حجامت روی موضع در باز کردن 
منافذ، خارج کردن مواد زائد و در نتیجه کمک به درمان این بیماری مفید 
هستند. در بعضی بیماران نیز بنا به شرایط ممکن است برای پاک سازی 

سر، فصد تجویز شود.

برخورداري از عادات درست غذایي و توجه به زمان خوابیدن و استراحت برای 
حفظ سالمت بدن و توانایي جذب مواد مغذي و دفع مواد زائد از اهمیت باالیي 

برخوردار است. براي سالم زیستن باید خواب راحت و آرامي داشته باشیم.
با انجام ورزش های سبک، حافظه بهتر و قوی تر و یادگیری و یادآوری افزون تر 
مي شود. خانواده ها و جوان هایي که خودشان را برای امتحانات نهایي یا شرکت 
در کنکورهاي ورودي به دانشگاه هاي کشور آماده مي کنند، باید به این موضوع 
دقت کنند که با نشستن دائم و خوردن شکالت و شیریني و ساعت هاي مدید 
مطالعه و کاستن شدید از میزان خواب و به هم زدن ساعت بیولوژیکي و 
بي خوابي هاي شبانه، هم به سالمت و اندام موزون خود صدمه خواهند زد و 

هم نمي توانند انتظار نتیجه مطلوبي داشته  باشند.

به موقع بخوابید!
قهوه حاوی آدنوزین است که نوشیدن یک تا دو فنجان در روز باعث تحریک پذیری 
مغز و جلوگیری از رکود سلول های مغز می شود اما افراط در مصرف این نوشیدنی 
می تواند قدرت ذهنی را مختل کند. نوشیدن قهوه باعث بی خوابی های مداوم 
شب ها و به هم زدن نظم بیولوژیک بدن و افزایش استرس و اضطراب می شود. 
بعضی افراد به خصوص دانشجویان و دانش آموزان به اشتباه تصور می کنند 
نوشیدن قهوه راهکار خوبی برای بیدارماندن های شبانه و باالبردن توان یادگیری 
است اما اختالل در نظم بیولوژیک بدن و دریافت زیاد کافئین عالوه بر افزایش 

استرس و اضطراب، یادآوری مطالب در زمان امتحان را نیز مشکل می کند. 
جهت خواب آرام و آماده سازی برای یادگیری بیشتر و یادآوری بهتر می توان 
یک لیوان شیر، یک عدد سیب یا هویج، یک خرما، یک قاشق مرباخوری عسل 

یا مخلوطی از آب سیب و کرفس قبل از خواب میل کرد. 

تعادل غذايی؛ الزمه سالمت کنار نشاط و پويايی
رعایت اصول طالیی تغذیه که توصیه به استفاده از 4گروه اصلی در سبد غذایی 
روزانه می کند، راهی برای جلوگیری از خستگی های مداوم است. یکی از گروه های 
غذایی اصلی نان و غالت به خصوص از نوع سبوس دار، جایگزین غالت یا 

فراورده هایی است که زیاد از مغز گندم فراوری نشده اند. 
دومین گروه، سبزی و میوه ها هستند. سبزی ها از پراهمیت ترین مواد غذایی هستند 
که نه تنها انرژی زیادی ندارند، بلکه حاوی مواد مغذی بسیاری اند، به طوری که 
گاهی سبزی های رنگارنگ از نظر رنگ، طعم، عطر و مزه بین 5 تا 10 هزار مواد 
شیمیایی ثانویه دارند. به همین دلیل گفته می شود این ترکیبات خادم سیستم ایمنی 
بدن هستند. وقتی یکی از گروه های غذایی را به علت عدم میل و رغبت یا برای 
صرفه جویی مالی حذف می کنیم یا گرایش به مصرف بیش از اندازه یک ماده 
غذایی پیدا می کنیم، ریزمغذی هایی که باید به مقدار 50 عدد نیازهای میلیاردها 
سلول را تامین کند، به بدن ما نمی رسد و بدن از ذخایر خود استفاده می کند، درنتیجه 
رفته رفته تغییراتی در وضعیت شیمیایی و فیزیولوژیکی سلول ها و وضعیت آناتومیکی 
بافت های تشکیل دهنده سلول ها ایجاد می شود که آثار آن نه تنها به شکل خستگی 
و افسردگی و بی حوصلگی، بلکه به صورت بیماری های خاص کمبود هر ماده 
غذایی کلیدی می تواند بروز کند. بهتر است مصرف گوشت قرمز کمتر باشد، مگر 
در مواردی که فرد کم خونی داشته باشد. گوشت های سفید ماکیان و آبزیان بهترین 
نوع گوشت هاست که به دلیل سلنیوم موجود در آن می توانیم یک تن و بدن سالم، 

مهیا و آماده برای کارهای بدنی و گسترش فکر و اندیشه داشته باشیم.

ریزشمویسکهایازنظرطبایرانی

افراطدرمصرفقهوهزمینهساز
افزایشاضطرابواسترساست

 دکتر حسین ابراهیمی مقدم/ مشاور و استاد دانشگاه 

میزگرد »سالمت« درباره ریزش موی سکه ای با حضور 
دکترمجتبی امیری متخصص پوست، دکتر حسین ابراهیمی مقدم 
روان شناس، دکتر سیدضیاءالدین مظهری متخصص تغذیه 

ودکتر غالمرضا کردافشاری متخصص طب ایرانی

ردپای محکم استرس 
در ریزش موی سکه ای

»آلوپسی آره آتا« یا »ریزش موی سکه ای« یکی از انواع ریزش مو است که به  دلیل نمود 
واضح، برای فرد بسیار ناراحت کننده است. این اتفاق ناشی از اختالل در عملکرد سیستم 
ایمنی بدن است و استرس در بروز و تشدید آن نقش مهمی دارد. ریزش موی سکه ای 
معموال در جوانان ظاهر می شود اما در سنین کودکی نیز دور از انتظار نیست. با این 

مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« می پردازیم: 
»30 ساله هستم. حدود 2 ماه پیش با خالی شدن دو قسمت کوچک از موهای سر مواجه شدم. تشخیص 
پزشک ریزش موی سکه ای بود و داروهای موضعی تجویز کرد اما هنوز تغییر خاصی دیده نمی شود. 
همچنین از موقع بروز این مشکل به نظرم می رسد موهای سرم سفیدتر شده  است. برای آمادگی در آزمون 
دکترا شب ها تا دیروقت بیدارم و معموال قهوه می نوشم تا تمرکز بهتری داشته  باشم. ممکن است این شرایط 

ربطی به ریزش موها داشته  باشد؟ آیا موها به حالت طبیعی برمی گردد؟ لطفا راهنمایی ام کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی


