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تقدیم هب همه استادان زعزیم رد دااگشنه علوم زپشکی جندی شاپور اهواز و

صصین محترم و گرانقدر پوست رد دااگشنه علوم زپشکی تهران ، بیمارستان رازی متخ

هک تمامی علم و هنر زپشکی را مدیون زحمات همگی آانن هستم.

تقدیم هب پدر و مارد زعزیم

هک بدون آن اه بدین سرانجام نمی رسیدم.

کارم تقدیم هب همسر مهربان و فدا

هک حامی بی ردیغ من رد همه لحظات زندگی بوده است.
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موی سر نماد زیبایی، شادابی، آراستگی و نشانگر خصوصیات رفتاری و اخالقی افراد 
بوده و از جمله عواملی می باشد که در روابط اجتماعی بسیار مؤثر است. وضعیت موی 
هر فرد اثرات غیرقابل تصوری بر اعتماد به نفس، روابط بین فردی و موقعیت اجتماعی 
شخص دارد تا جایی که چگونگی موها می تواند قضاوت دیگران را در برخورد با فرد 
تحت تأثیر قرار دهد و به همین دلیل پاکیزگی، خوش حالت بودن و حفظ سالمت مو 
دارای اهمیت زیادی برای انسان می باشد. از سوی دیگر از دست دادن مو غالباً موجب 
استرس و فشار عاطفی شدید گردیده به طوري که افراد طاس به دلیل از دست دادن 
موهاي خود اکثراً در اضطراب به سر برده و اغلب نگران طعنه های اطرافیان می باشند. 
ریزش مو به هر صورتی که باشد و در هر جنس، سن و به هر علتی که به وجود آمده 
باشد می تواند منجر به ایجاد اضطراب و درجاتی از افسردگی و گاهی اختالالت روانی 

و عاطفی در فرد شود.
همه این مسایل موجب شده است که انسان همیشه در جستجوی راهی برای رفع 
طاسی بوده و در این میان داروها و وسایل زیادی بوجود آمده اند که بسیاری از آنها نه 
تنها جنبه شیادی و کاله  برداری داشته بلکه موجب آسیب های زیادی به پوست و مو 

می گردند که متأسفانه در موارد زیادی قابل جبران نمی باشند.
کاشت موی طبیعی یکی از راه های جبران طاسی است که گرچه از سال ها قبل 
پایه و اساس آن ریخته شده ولی در سال های اخیر به مدد کوشش ها و تحقیقات 
متخصصین پوست دچار تحوالت شگرفی گردیده به طوري که در حال حاضر به سختی 
این عمل جراحی  نتایج  و  داد  فرد تشخیص  را در یک  پیوند موی طبیعی  توان  می 

سرپایی به طرز شگفت انگیزی طبیعی و زیبا جلوه می کند.

خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد

پیش گفتار 
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قبل از کاشت مو                                                پس از کاشت مو

همه این زیبایی ها و طبیعی جلوه کردن ها فقط زمانی اتفاق می افتد که متقاضی 
کاشت مو از کاری که درصدد انجام آن است اطالعات کافی و درست داشته و پزشک 
معالج خود را به درستی و از روی سابقه کاری وی انتخاب کند نه اینکه تحت تأثیر 
تبلیغات وسوسه آمیز و فریبنده رسانه های مکتوب و غیرمکتوب به خصوص پیک های 
تبلیغاتی و کانال های ماهواره ای اقدام به انجام این کار نماید. مؤلف این کتاب در طول 
اقدامات  از  زیادی  موارد  به  طبیعی  موی  پیوند  زمینه  در  خود  تخصصی  کار  سال ها 
تأسف بار نادرست و غیرعلمی در این حیطه برخورد کرده که متأسفانه موجب خسارات 
مادی و معنوی فراوانی به بیماران شده و همین مطلب انگیزه ای برای تألیف این کتاب 

گردیده است.

نتیجه بسیار زشت و ناهنجار کاشت موی طبیعی که توسط افراد غیرمتخصص بوجود آمده است



11پیش گفتار ناشر

دکتر علی وفائی دارای بورد تخصصی پوست و مو از دانشگاه علوم پزشکی تهران می 
باشد که عالوه بر افتخار عضویت در انجمن متخصصین پوست ایران )به شماره عضویت 
1584( در انجمن متخصصین پوست کانادا )CDA(، جامعه بین المللی جراحی ترمیم 
کره جنوبی   -  )AAHRS( مو  ترمیم  آسیایی جراحان  و جامعه  آمریکا   -  )ISHRS( مو 
مو  با کاشت  مرتبط  آموزشی  های  کارگاه  و  در سمینارها  ایشان  باشد.  هم عضو می 
در کشورهای گوناگون مانند استرالیا، کانادا، آمریکا، انگلستان، کره جنوبی، لهستان و 
کشورهای دیگر شرکت کرده و اطالعات به روز در زمینه کاشت موی طبیعی دارند. این 
مجموعه حاصل تجربیات چند ساله مؤلف و کار بر روی هزاران بیمار کاشت مو بوده و 
منظور اصلی از تألیف آن افزایش اطالعات علمی متقاضیان محترم پیوند موی طبیعی 
است بطوري که بتوانند متخصص پوست خود را با چشم باز انتخاب کرده، در دام افراد 
غیرپزشک )که متأسفانه به وفور در جامعه دیده می شوند( و پزشکان ناوارد، ناصالح و 
غیرمتخصص گرفتار نشده و اسیر نتایج نادرست اقدامات درمانی و غیرعلمی نگردند 
زیرا نتایج زشت کاشت موی طبیعی در اکثر موارد غیر قابل جبران بوده و فرد مبتال 

یک عمر گرفتار تبعات آن خواهد بود.

اِسکارهای زشت ناشی از پیوند موی غیرحرفه ای و ناشیانه
)ترمیم این ضایعات تقریبًا غیرممکن می باشد(
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از همه افرادی که تمایل به انجام این کار خطیر و حساس دارند صمیمانه تقاضا 
توجه  آن عمیقاً  به محتویات  و  مطالعه کرده  دقیقاً  را  کتاب  این  می شود که مطالب 
نمایند زیرا کاشت مو چیزی نیست که به آن نگاه سطحی داشته و شخص بایستی در 
مورد آن کمال احتیاط را نموده و پس از بررسی همه جانبه و تحقیقات و مطالعات 
کافی اقدام به انتخاب متخصص پوست خود نماید. امید است که این کتاب به اهداف 
متقاضیان محترم  ارتقاء سطح علمی عموم مردم جامعه بخصوص  در  و  خود رسیده 

کاشت موی طبیعی مؤثر واقع شود.

قبل از کاشت مو                                                پس از کاشت مو

خوانندگان محترم پس از مطالعه کتاب برای دریافت اطالعات بیشتر می توانند به 
سایت اینترنتی مؤلف تحت عنوان  www.iranhaircenter.com  مراجعه نمایند. در این 
سایت تعداد بی شماری عکس و نیز تلفن های تماس عده زیادی از بیماران کلینیک 
دکتر علی وفائی از شهرهای مختلف ایران و کشورهای گوناگون جهان وجود دارند که 
می توانند مورد استفاده بازدیدکنندگان محترم قرار گیرد. تعدادی فیلم آموزشی بسیار 
مفید و یک فایل پاورپوینت کاربردی )تحت عنوان ویزیت مجازی( نیز در این سایت 
اینترنتی وجود دارد که مشاهده تمامی آنها به عالقمندان اکیداً توصیه می شود. بدیهی 
هم  هنوز  است  انجام شده  نوشتار  این  بودن  که جهت بی نقص  تالشی  تمام  با  است 
کاستی هایی در آن مشاهده خواهدشد. از تمامی خوانندگان عزیز، اساتید و پزشکان 
محترم و بخصوص متخصصین پوست و مو درخواست می شود نظرات، پیشنهادات و 

انتقادات خود را از طریق ایمیل نویسنده به اطالع ایشان برسانند.
                                                                                                                                                      
                    زمستان  1394



ريزش موی مردانه )آلوپسی آندروژنتیک(

فصل اول

با کمي عقل، اندکي گذشت و مقداري اخالق خوب خوشبخت ترین فرد دنیا خواهید بود.

دهد  رخ  زنان  یا  مردان  در  تواند  می  آندروژنتیک(  )آلوپسی  مردانه  موی  ریزش 
در  آقایان  برخورد  طرز  عاطفی  نظر  از  است.  باالتر  بسیار  درآقایان  آن  هرچند شیوع 
به خانم ها بسیار متفاوت است. ریزش مو در مردان وضعیت  با طاسی نسبت  رابطه 
از زندگی مردانه  انتظاری بوده و جزئی  نامطلوبی تلقی شده ولی حداقل پدیده قابل 
محسوب می شود در حالي که ریزش مو درخانم ها ویران کننده بوده و به هیچ عنوان 
پذیرفتنی نمی باشد. طاسی خانم ها حتی درسنین باال موجب کاهش حس زنانگی و 
اعتماد به نفس و اُفت جایگاه وی در جامعه و خانواده شده و باعث ایجاد استرس شدید 

در فرد می گردد.

قبــل از کاشــت مــو                                                پــس از کاشــت مــو
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آلوپسی آندروژنتیک )طاسی مردانه( شایع ترین نوع )95 درصد( ریزش مو درآقایان 
آقایان در  باشد. تخمین زده شده است که فرآیند طاسی ژنتیکی در 25 درصد  می 
شروع 30 سالگی آغاز شده و در سن 60 سالگی حدود 2/3 مردان یا کاماًل طاس شده 

اند و یا اینکه دارای درجاتی از طاسی آشکار می باشند.
در این بیماری فولیکول های موی سر )که درحال ساختن موهای سالم و ضخیم 
هستند( تحت تأثیر سه عامل ژنتیک، هورمون های مردانه و زمان به تدریج شروع به 
ساختن موهای ضعیف تر، نازک تر، کوتاه تر و شکننده تر می کنند. موهای ضعیف در 
نهایت بسیارکوچک، باریک و تقریباً ناپیدا شده و عاقبت فولیکول )پیاز( مو ُمرده و از 

بین می رود و دیگر مویي از آن بوجود نمی آید.
از گفته های فوق آشکار می گردد که در طاسی آندروژنتیک ریزش موی بیش از 
حد وجود نداشته بلکه فرآیند ایجاد موی جدید )به جای مویی که به صورت طبیعی 
می ریزد( دچار اختالل می گردد و به همین دلیل کم شدن مو در آلوپسی آندروژنتیک 

به صورت تدریجی رخ داده و یک فرآیند آهسته و رو به جلو است.

نازک شدن و کاهش تعداد موها به صورت تدریجی در آلوپسی آندروژنتیک

فقر جریان خون پوست سر نقشی در ایجاد طاسی با طرح مردانه ندارد. یکی از 
چیزهایی که معموالً در ریزش مو با طرح مردانه مشاهده می گردد پوست و موی چرب 
می باشد. دلیل این مسئله آن است که هورمون های مردانه هم بر فولیکول مو اثرگذار 
هستند و هم موجب افزایش ترشح غدد چربی پوست می گردند ولی چربی زیاد مو 
بودندکه کار  قباًل معتقد  ندارند.  با طرح مردانه  بروز طاسی  یا شوره شدید نقشی در 
فکری زیاد باعث بروز ریزش مو با طرح مردانه می گردد ولی درحال حاضر این نظریه 
رد شده است. استفاده از هورمون های مردانه در ورزش حرفه ای باعث بروز آلوپسی 

آندروژنتیک می گردد.
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قبل از کاشت مو                                                پس از کاشت مو

شدت و وسعت طاسی، منطقه طاس، سرعت پیشرفت طاسی در زمان های گوناگون 
و سن شروع آن از خانواده ای به خانواده دیگر و در یک خانواده از عضوی به عضو دیگر 
متفاوت و عمدتاً غیرقابل پیش بینی بوده و لذا ِصرف وجود افراد طاس در خانواده پدری 
و یا مادری یک فرد نشانه قطعی برای بروز طاسی در وی نمی باشد. عدم اطالع دقیق 
از وضعیت پیشرفت طاسی فرد در آینده اهمیت فوق العاده زیادی از نظربرنامه ریزی 
پزشک برای کاشت موی فعلی و جلسات احتمالی وی درآینده دارد. متخصص پوست 
و مو به عنوان یک قانون کلی همیشه بیشترین و شدیدترین نوع طاسی را برای آینده 
بیمار تصورکرده و برمبنای این تفکر برای جلسه فعلی و جلسات بعدی ایشان تصمیم 
گیری می کند هر چند ممکن است که این میزان طاسی اصاًل بوقوع نپیوندد )اگر بیمه 
دیه اتومبیل شما باال است دلیل آن نمی شود که قصدکشتن کسی را دارید بلکه فقط 

آینده نگری کرده اید(.

قبل از کاشت مو                                                پس از کاشت مو
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بایستی این نکته را در نظرداشت که اگرچه شروع طاسی با طرح مردانه در غالب 
موارد از سنین بلوغ و نوجوانی است ولی این مطلب قطعیت نداشته و این فرآیند ممکن 
است در سنین باالتر آغازگردد. در هر صورت طاسی با طرح مردانه پس از آغازشدن یک 
جریان پیشرونده و رو به جلو بوده )هرچند ممکن است درزمان هایی سرعت آن کند 
شده و یا موقتاً متوقف گردد( ولی هیچگاه به عقب برنمی گردد )یعنی موهای ریخته 
شده هرگز رشد مجدد نخواهند داشت( و به همین دلیل درصورت تصمیم به کاشت 
موی طبیعی بایستی متناسب با طاسی شخص در حال و آینده برای ایشان برنامه ریزی 

شده و کاشت مو طبق این برنامه ریزی انجام گردد.

قبل از کاشت مو                                                پس از کاشت مو

از  تعدادی  نگاه می کنیم متوجه می شویم که  نزدیک  از  به موهای سر  وقتی که 
تارهای موی سر به صورت تار موی تکی وجود داشته ولی اکثریت تارهای مو بصورت 
دسته های 3 – 2  تایی )و به ندرت 4 و حتی 5 تایی( از پوست بیرون آمده و رشد 
استفاده  با  مو  پیوند  نتایج  می گویند.  فولیکولی«  »واحد  دستجات  این  به  می کنند. 
صحیح و منطقی از واحدهای فولیکولی به صورت کاماًل طبیعی و غیرقابل تشخیص 

جلوه خواهندکرد.
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واحدهای فولیکولی در پوست سر در فرد بدون ریزش موی مردانه
در این عکس واحدهای فولیکولی دارای 4 - 1 تار موی قوی و سالم دیده می شوند

 واحدهای فولیکولی در                                               واحدهای فولیکولی در
 ریزش موی مردانه در شروع بیماری                       ریزش موی مردانه در اواسط بیماری

واحدهای فولیکولی درریزش موی مردانه پیشرفته و شدید

در همه آقایان قبل ازبلوغ جنسی خط رویش مو درجلوی سر متمایل به شکل عدد 
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هشت ) 8 ( و با موهای کم و بیش کرکی می باشد که برای سنین نوجوانی بسیار ایده 
آل و زیبا است.

خط رویش مو به صورت طبیعی
در جلوی سر یک نوجوان کم سن

با افزایش سن این خط به تدریج شکل عدد هشت را از دست داده و صاف تر می 
گردد. در همین هنگام گاهی مقداری عقب نشینی در طرفین خط موی جلوی سر 

مشاهده شده که این وضعیت هم طبیعی بوده و بیماری تلقی نمی شود.

وضعیت طبیعی خط رویش مو
در جلوی سر در 18 سالگی )الگوی شماره یک نوروود(

در 25 – 20 سالگی خط رویش مو درجلوی سر حالت قبلی اش را از دست داده به 
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طوري که در طرفین )گیجگاه( مقداری عقب نشینی پیدا می نماید در حالي که قسمت 
وسط آن تغییری نمی کند یعنی این خط به شکل حرف M درمی آید. این وضعیت نیز 
طبیعی تلقی شده و بدان »خط مردانه رویش مو در جلوی سر« اطالق می گردد. ظهور 
خط مردانه رویش مو در جلوی سر دلیل بروز ریزش مو با طرح مردانه در حال یا آینده 
نمی باشد و لذا نیازی به درمان ندارد. البته توضیح این مطلب برای افراد کمی مشکل 
است و بسیاری از اشخاص کم سن )که نگران موهای خود هستند( با توضیحات دل 
سوزانه متخصصین پوست و مو قانع نشده و عاقبت گرفتار افراد نادان )و گاهی شیاد( 
می شوندکه غالباً به اشتباه و از روی کج فهمی اقدام به کاشت مو کرده و شخص را 
یک عمر درگیر نتایج بَد این کار زشت و زننده می نمایند. پس بهتر است که همیشه 
به حرف متخصصین پوست و مو )که دلسوز شما هستند و تنها کسانی می باشندکه 
می توانند در مورد کاشت موی طبیعی اظهار نظر علمی نمایند( گوش داده و به افراد 

غیرمتخصص پوست مراجعه ننمایید.   

خط مردانه رویش مو در جلوی سر
در یک جوان 22 ساله به صورت طبیعی )الگوی شماره 2 نوروود(

تر  نازک  تدریج  به  موها  بوده،  سر  جلوی  از  معموالً  مردانه  موی  ریزش  شروع 
وکمرنگ تر شده و حالت اصلی خود را ازدست می دهند. به مرور زمان تعداد موها 
کمتر و کمترشده و پوست سر هویدا می گردد. این تغییرات موجب عقب رفتن تدریجی 
خط رویش مو در پیشانی می شود.کاهش مو با شدت کمتر یا بیشتر )گاهی هم زمان با 
جلوی سر و  یا در مراحل بعد از آن( در قله سر هم رخ داده و آن بخش هم به تدریج 
دچار طاسی می شود. گاهی هم فقط فرق سر در ابتدا دچار طاسی شده و تا سال ها به 

همین ترتیب باقی می ماند و بعداً جلوی سر درگیر ریزش مو  می گردد.
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سیر طاسی با طرح مردانه )آندروژنتیک(

با گسترش تدریجی طاسی و به هم پیوستن مناطق خالی از مو به تدریج   
کل سر طاس شده و در نهایت فقط مو در مناطق پشت و طرفین سر باقی می ماند. 
این بخش ها به دلیل فقدان گیرنده هورمون های مردانه در فولیکول های مو به اثرات 

ریزش موی هورمون های مردانه مقاوم بوده و خیلی بندرت دچار طاسی می گردند.
دکتر نوروود )Norwood( طاسی با طرح مردانه را از نظرشدت و وسعت به هفت 
فرم اصلی و چند درجه فرعی تقسیم بندی کرده است. این تقسیم بندی برای همه  
البته بایستی متذکر  متخصصین  پوست و  مو شناخته شده و قابل قبول می باشد. 
شدکه اگرچه این تقسیم بندی راهنمای خوبی می باشد ولی درحالت طبیعی درجات 
گوناگون آن با یکدیگر هم پوشانی داشته و دقیقاً مانند طرح های روی کاغذ نمی باشند.

تقسیم بندی دکتر نوروود برای ریزش موی آندروژنتیک )مردانه(
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الگوی شماره یک در تقسیم بندی نوروود حالتی است که موها دچار ریزش نشده 
و درحقیقت وضعیت خط رویش مو در جلوی سر آقایان درحوالی بلوغ می باشد. الگوی 
شماره 2 در تقسیم بندی نوروود نیز »خط مردانه رویش مو در جلوی سر« بوده، طاسی 

به حساب نیآمده و طبیعی تلقی می گردد.
 7 شماره  نمای  و   3 شماره  الگوی  نوروود  بندی  تقسیم  در  طاسی  درجه  اولین 
شدیدترین حالت طاسی با طرح مردانه می باشد. ممکن است ریزش مو در یک فرد 
دقیقاً از این تقسیم بندی تبعیت نکرده و فی المثل برای سال ها فقط طاسی محدود 
به ناحیه قله سر )ِورتکس( باشد و گاهی هم طاسی  از جلو و قله سر به صورت هم 

زمان آغاز می گردد.

 قبل از کاشت مو                                                                پس از کاشت مو

باز هم متذکر می شویم که سیر ریزش مو درآلوپسی آندروژنتیک از نظر شدت، 
وسعت، سرعت پیشرفت و توقف آن در زمان های گوناگون غیرقابل پیش بینی است و 
لذا در صورت اقدام به کاشت مو  بایستی این نکته را در نظرداشت که مدل موی درست 
شده بایستی برای مابقی عمر فرد مناسب و زیبا باشد نه اینکه فقط در سن انجام کاشت 
مو طبیعی به نظر برسد. اغلب قانع کردن افراد در این  مورد  بسیار مشکل  می باشد. 
البته اختالفات فردی وجود دارد  باشد  ریزش موی مردانه یک عارضه پیشرونده می 
به طوري که برخی مردان در عرض چند سال به طاسی کامل رسیده در حالي که در 

سایرین سال ها طول می کشدکه طاس کامل شوند.
نظر به اینکه ریزش موی آندروژنتیک دارای منشأ ژنتیکی است لذا درمان قطعی 
و دائمی برای آن وجود ندارد. درحال حاضر داروی معجزه آسایی برای درمان قطعی 
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طاسی با طرح مردانه وجود ندارد. اغلب اوقات افراد طاس با امید به درمان در دام افراد 
شیاد افتاده و از انواع و اقسام پمادها، محلول ها و  شامپوها برای درمان طاسی خود 
استفاده  می کنند ولی به مرور زمان  متوجه می شوندکه فقط  پول خود را به هدر داده 
و در ضمن زمان کافی برای راه های درمانی  صحیح و  مطمئن را هم از دست داده اند. 
درمان های موجود برای کنترول این بیماری را می توان به 2 گروه عمده تقسیم کرد: 

1( درمان های دارویی
در این قسمت 3 داروی استاندارد و بی نهایت داروی غیراستاندارد و خانگی قرار 
دارد. در دسته اول ماینوکسیدیل، قرص فیناستراید و شامپو کتوکونازول قرار دارند. به 
غیر از این داروها هیچ کدام از مواد تجویز شده دیگر دارای اثرات شناخته شده و قطعی 
نبوده و به دلیل وجود عوارض احتمالی بهتر است به هیچ عنوان استفاده نشوند. اثرات 
این داروها  فقط با  استمرار استفاده باقی مانده و با قطع مصرف )حتی مصرف طوالنی 
مدت( به تدریج پرپشتی  موها از بین رفته و لذا  مصرف آنها  بایستی برای همیشه 
ادامه پیداکند. این داروها عمدتاً موجب رشد مجدد مو نشده بلکه فقط روند ریزش مو  

را ُکند و  یا  در مواردی  به صورت  موقت متوقف  می کنند.

به  و  2درصد   -5 های  غلظت  با  ماینوکسیدیل  الف( 
صورت محلول و کف )Foam( در دسترس می باشد. 
اگرچه اثر دارویی محلول و کف ماینوکسیدیل یکسان 
بر  استفاده  از  )پس  کف  که  این  دلیل  به  ولی  است 
روی سر( نامشخص بوده و به اصطالح سر را چرب و 
کثیف نمی کند لذا کف ماینوکسیدیل دارای مقبولیت 
بیشتری در بین استفاده کنندگان ماینوکسیدیل می 

باشد.

فوم ماینوکسیدیل
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که  است  شده  دیده  ولی  نیست  مشخص  ماینوکسیدیل  اثر  دقیق  مکانیسم 
ماینوکسیدیل ریزش مو را در مناطقی که موها نازک و ضعیف شده اند کند کرده و 
موجب ضخیم شدن موهای نازک وکرکی می شود اما باعث رشد مجدد مو در مناطق 
کاماًل طاس سر نمی گردد. به عبارت دیگر با مصرف ماینوکسیدیل روند طاسی کند 

شده  ولی  موهای ریخته  شده  مجدداً  در نمی آیند.

  قبل از کاشت مو                                                                   پس از کاشت مو
 

طرزمصرف ماینوکسیدیل از اهمیت زیادی برخوردار است. این دارو بایستی برروی 
پوست تمیز و خشک به آرامی مالیده شده )ماساژمالیم( و حداقل 4 ساعت قبل و بعد 
از آن نبایستی موها شسته شوند. سشوارزدن موها پس از استعمال دارو ممنوع است. 
مصرف یک نوبت در روز ماینوکسیدیل عمدتاً بی فایده است. برای بروز اثرات مثبت 
ماینوکسیدیل حداقل 6-4 ماه استعمال مداوم آن الزم بوده و حداکثر اثر آن 12 ماه 
بعد از شروع درمان آشکار می گردد. در اوایل درمان ممکن است ریزش موها ظاهراً 
بدترشود که اهمیتی ندارد و بتدریج اثرات مفید آن آشکار می گردد. ماینوکسیدیل در 
ریزش موی فرق و باالی سر دارای اثرات درمانی بیشتری نسبت به طاسی در جلوی 
سر و خط رویش مو می باشد ولی ازطرف دیگر قسمت های اخیر از نظر ظاهری و 
اجتماعی از اهمیت بیشتری برای فرد و اطرافیان وی برخوردار هستند. ماینوکسیدیل 
در نواحی که اصاًل مو وجود ندارد کاری انجام نمی دهد. ماینوکسیدیل در ریزش موی 
خانم ها )که معموالً بصورت پراکنده و منتشرمی باشد( نیز بسیار مؤثر است. هر چقدر 
فرد جوان تر، تعداد موهای کرکی اش بیشتر و اگرزمان طاسی وی کمتراز 10 سال 

باشد اثر ماینوکسیدیل بیشتر می گردد.
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عوارض جانبی ماینوکسیدیل عمدتاً در پوست بوده و بیشتر به دلیل وجود پُروپیلن 
گلیکول در محلول ماینوکسیدیل اتفاق می افتد و از این نظر کف ماینوکسیدیل بهتر 
می باشد. این عوارض عبارتند از خشکی پوست، پوسته ریزی، خارش و قرمزی پوست. 
گاهی هم این محلول باعث افزایش رشد موها در صورت و مناطق دیگر بدن می شود 
که بیشتر در خانم ها رخ داده ولی اهمیتی ندارد زیرا  خودش خوب می شود. به نظر 

مؤلف بهتر است ماینوکسیدیل در زمان حاملگی استفاده نشود.
همان طورکه گفته شد پس ازقطع مصرف ماینوکسیدیل اثرات مثبت درمانی آن 
به تدریج از بین رفته و وضعیت موهای فرد به حالت اول بازمی گردد به عبارت دیگر 
برای برای حفظ اثرات آن بایستی مصرف دارو را تا آخر عمر ادامه داد. درصورتي که 
فرد می خواهد اقدام به کاشت موی طبیعی نماید بایستی استعمال ماینوکسیدیل را از 
2 هفته قبل از عمل قطع نموده )زیرا این دارو عروق خونی را متسع کرده و لذا احتمال 
خونریزی در حین عمل را افزایش می دهد( و از  2 هفته بعد از عمل مصرف آن را از 
سرگیرد. حسن دیگر رعایت این دوره زمانی این است که از ریزش موقتی موهای اطراف 
منطقه کاشت )که به دلیل شوک ناشی از عمل است( تا حد زیادی ممانعت بعمل آمده 

و از این نظر بسیار مفید می باشد.

 قبل از کاشت مو                                           پس از کاشت مو
 

ب( قرص فیناستراید )Propecia( به مقدار یک میلي گرم درروز داروی دیگری 
بهبود  در  فیناستراید  قرص  تأثیرپذیری  است.  استفاده  قابل  درآقایان  فقط  که  است 
ریزش مو در فرق سر بیشتر از جلوی سر و خط رویش مو بوده و نیز مصرف فیناستراید 
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منجر به رشد موهای ضخیم و بلند می گردد .
اثر درمانی قرص فیناستراید حدود 6 – 3  ماه پس ازشروع دارو مشخص شده و 
یک سال بعد به حداکثر خود می رسد. قرص فیناستراید عمدتاً بی خطر بوده و عوارض 
جانبی آن خفیف، اندک و اکثراً قابل برگشت می باشند. این عوارض عمدتاً مربوط به 
نعوظ  در  اختالل  میل جنسی،  کاهش  )مانند  مردانه  دراعمال جنسی  کاهش خفیف 
ناپدید  تدریج  به  ادامه درمان  با  اوالً  زیرا  ندارند  اهمیتی  و  بوده  وکاهش حجم منی( 
شده و ثانیاً درصورت قطع درمان نیز ظرف مدت کوتاهی از بین می روند. درارتباط با 
قرص فیناستراید هیچ گونه تداخل دارویی و یا آثار سؤ بر کبد، کلیه، مغزاستخوان و 
چربی خون مشاهده نشده است. استفاده از قرص فیناستراید در خانم ها ممنوع است. 
با قرص فیناستراید داشته باشند  نبایستی تماس پوستی  همچنین خانم های حامله 
)مثاًل نباید با دست خود دارو را به شوهرشان بدهند(. درصورتی که شخص )در حال 
مصرف قرص فیناستراید( قصد بچه دارشدن دارد بهتر است بطور موقت مصرف آن 
را قطع نماید و پس از باردارشدن همسرش مصرف آن را ازسرگیرد. البته درمورد این 

مطلب توافق نظر وجود ندارد.
اثرات مثبت درمانی فیناستراید و ماینوکسیدیل با قطع مصرف آنها در عرض چند 
ماه از دست رفته و ریزش موهای فرد دقیقاً به وضعیت اولیه یعنی حالت قبل از مصرف 
دارو باز می گردد. توجه داشته باشید که با قطع مصرف این داروها ریزش موها تشدید 
نمی گردد بلکه موهایی که تحت اثر این داروها حفظ شده و یا ضخیم تر شده بوده اند 
به دلیل قطع دارو به تدریج به وضعیت اولیه خود درآمده و تحت تأثیر فرآیند طاسی 

مردانه دوباره دچار ضعیف شدگی و در نهایت ریزش می شوند.
اثرات مثبت داروهای فوق و مشکالت  متخصصین پوست علي رغم موقتی بودن 
مصرف آنها غالباً توصیه می کنندکه این داروها در کنار کاشت موی طبیعی برای چند 
سال )وگاهی همه عمر( استفاده شوند. علت این است که معموالً بهترین نتیجه کاشت 
این  نتیجه مصرف  باالترین  نیز  و  بوجود آمده  قله سر  برای طاسی مناطق جلو و  مو 
داروها برای طاسی منطقه ِورتکس )پشت سر( حاصل می گردد لذا منطقی است که 
نتیجه بگیریم مصرف هم زمان این داروها با کاشت مو نتایج مفید پیوند مو را فوق 

العاده تشدید نموده و رضایت مندی بیمار و پزشک را افزایش می دهد.
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 قبل از کاشت مو                                             پس از کاشت مو
 

پ( شامپو کتوکونازول )Nizoral( دارای اثرات ضدقارچ بوده ولی همچنین یک اثر 
آنتی آندروژن )ضد هورمون مردانه( ضعیف نیز داشته و لذا مصرف آن به صورت 2 – 1 

بار در هفته در ریزش موی مردانه توصیه می گردد.

2( پیوند موی طبیعی
بهترین روش ترمیم در طاسی با طرح مردانه در خانم ها و آقایان استفاده از کاشت 
باصالحیت و دارای تجربه  این کار توسط متخصص پوست  اگر  و  موی طبیعی است 
و  کاری  وجدان  روی  از  و  درستی  به  پیوندمو  متقاضی  بیمار  و  انجام  عملی  و  علمی 
استانداردهای تخصصی انتخاب شود، نتایج بسیار درخشان و فوق العاده ای را به همراه 

خواهد داشت.



مالحظات روان شناسی درآلوپسی آندروژنتیک )مردانه(

فصل دوم

هیچ کس جز خود ما مسئول بدبختی ها و یا خوشبختی های ما نیست

افراد طاس معموالً به شدت نگران ریزش موی خود بوده و برای رفع این نقیصه 
ظاهری به هر راهی )حتی موقتی مانند کاله گیس( متوسل می شوند و به همین دلیل 
است که معموالً در دام افراد شیاد و یا محصوالت گمراه کننده  آرایشی و بهداشتی می 
افتند. مؤلف این کتاب به کرات مواردی از افسردگی، اضطراب، گوشه گیری از جامعه، 
پرخاشگری و حتی میل به خودکشی را در اشخاص مبتال به کم مویی بخصوص در 
سنین پایین مشاهده کرده است ولی آیا واقعاً این طرز تفکر افراد طاس صحیح است ؟

قابل  اهمیت  دارای  زیبایی  نظر  از  ظاهری  ارزش  بجز  مو  که  است  این  واقعیت 
مالحظه دیگری برای انسان نمی باشد ولی نکته مهم این است که میزان پذیرش افراد 
در مقابل از دست دادن مو )به عنوان یک نقص در زیبایی فرد( بسیار متفاوت است. 
این  به دلیل  را یک مشکل بسیار بزرگ دانسته و غرورشان  برخی فقدان موی خود 
مسئله به شدت جریحه دار می شود. این افراد نسبت به طاسی خود احساس بسیار 
بدی داشته، از آن عمیقاً رنج می برند و با از دست دادن اعتماد به نفس خود دچار 

افسردگی، اضطراب و دوری ازجامعه می گردند.

سیم کشی موها برای پوشاندن ظاهری طاسی
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و  دوستان  توسط  منطقه طاس  دیده شدن  یا  و  مو  بیشتر  ریزش  از  ناشی  ترس 
فرد  با دیگران شده و حتی گاهی  نزدیک  ارتباط  ایجاد  از  آشنایان موجب خودداری 
از انجام یک سری فعالیت های در معرض دید مثل شنا کردن، دویدن و یا حضور در 
مناطق دارای وزش باد شدید اجتناب می کند. کلیه این مطالب باعث تخریب سالمت 

روانی و فیزیکی فرد شده و گاهی به افسردگی شدید وی می انجامد

این فرد برای رفع ظاهری طاسی سرش
اقدام به تاتو در مناطق بدون مو کرده است

 

از طرف دیگر خیلی از مردان طاس در مورد طاسی خود به هیچ وجه نگران نبوده 
و حتی خود را با سر بدون مو خوش تیپ تر دانسته و رمز موفقیت را در طاسی خود 

می پندارند.
انسان ها دارای معیارهای گوناگونی برای سنجش میزان سالمتی خود بوده و عوامل 
گوناگونی مثل سن، جنس، وضعیت روانی و فرهنگی، نوع شخصیت فرد و زمینه های 
نژادی و قومی براین سنجش اثر می گذارند. در این میان خیلی از افراد داشتن یک َسر 
پر از مو را عالمت جوانی، سالمتی و سرحال بودن می دانند و به همین دلیل با ازدست 

دادن آن به فکر جبران موهای ریخته شده برمی آیند
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 قبل از کاشت مو                                                        پس از کاشت مو

 
نظر  از  است که شخص  بدن  اعضا  معدود  از  یکی  مو  معتقدند که  روان شناسان 
بیان شخصیت و یا معرفی هویت دارای کنترل مستقیم و سریع برروی آن است و به 
همین دلیل ریزش مو اگرچه یک عالمت بلوغ و مرد شدن فرد به حساب می آید ولی 
از طرف دیگر مؤید پیرشدن و افزایش سن ایشان هم بوده و لذا اثر استرس آور زیادی 

بر مردان دارد.
معموالً افرادی که به دنبال پیوند مو هستند )بخصوص جوانان( از نظر روان شناسی 
به شدت نگران ریزش موی خود بوده، از نظر روحی بسیارآسیب پذیرهستند، خیلی زود 
تحت تأثیر تلقینات دیگران قرارمی گیرند و لذا اصرار به ترمیم منطقه طاس دارند و به 
همین دلیل سریعاً دردام شیادان می افتند. این افراد به پزشک خود اظهارمی دارندکه 
من اآلن که جوان هستم می خواهم مو داشته باشم و تا جایی که ممکن است قیافه ام 
بهترشود و برای سال های آینده فکری خواهم نمود پس خواهش می کنم که هرکاری 
از دستتان برمی آید برایم انجام دهید. چنین وضعیتی در مرد جوانی که ریزش موهای 
وی اخیراً و با شدت زیاد شروع شده است، وسعت طاسی اش کم بوده و یا سن وی 
پایین می باشد صدق می نماید. درچنین مواردی پس از معاینه توسط متخصص پوست 
اکثراً به طورکلی نیازی به کاشت مو نبوده و الزم است فرد مدتی دارو مصرف نماید تا 
طرح ریزش موی وی ثابت و پایدارگردد. بنابراین اگر متخصص پوست با کمال شهامت 
و از روی حس وظیفه شناسی و رعایت اخالق پزشکی و وجدان پزشکی، فرد را از انجام 
ناامیدکرده و حقیقت امر را به وی بگوید این امر نباید باعث َسرخوردگی  کاشت مو 
شخص و نفرت وی از پزشک گشته و بایستی سعی در قبول واقعیت نماید زیرا درغیر 
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این صورت به احتمال زیاد در دام افراد بی سواد و کاله بردار می افتد.

  قبل از کاشت مو                                                              پس از کاشت مو

کاشت موی طبیعی یک عمل جراحی زیبایی است به این معنی که نتیجه آن هر 
روز و هر لحظه توسط بیمار و اطرافیان وی دیده شده و مورد قضاوت قرارمی گیرد. 
بنابراین ماحصل پیوند مو باید چیزی باشدکه بیمار انتظار دارد و به همین دلیل است 
که بایستی بیمار و پزشک قبل ازانجام کار در مورد نتیجه کاشت مو به توافق کامل 
برسند. به بیان دیگر نتیجه پیوند مو نباید چیز غیر قابل انتظاری برای پزشک و بیمار 
بوده یعنی تحمل شخص درمورد نتیجه و عوارض جانبی کاشت مو بسیار پایین است. 
لذا این وظیفه متخصص پوست باوجدان و خداشناس است که تصورات غیر منطقی 
و انتظارات واهی شخص از کاشت مو را با معاینه و توضیحات صحیح اصالح نموده و 
ابرهای تیره را از ذهن وی پاک نماید. عدم توجه به این نکته مهم موجب بروز مشکالت 

زیادی برای پزشک و بیمار )حتی با بهترین نتیجه کاشت مو( خواهد شد.

نتیجه تأسف بار کاشت مو توسط افراد از خدا بی خبر و شیاد
آیا بهتر نیست قبل از وقوع این مسائل اندکی تحقیق و جستجو انجام شود؟
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   قبل از کاشت مو                                                                   پس از کاشت مو
 

متقاضی کاشت مو بایستی متوجه این نکته باشدکه از نظرزیبایی شناسی نبایستی 
طاس  مناطق  در  وی  برای  را  جوانی  سنین  موی  تراکم  یا  و  سر  جلوی  موی  خط 
ایجادکرد. کاشت مو برای افراد طاس جنبه درمانی نداشته و با انجام اینکار موی جدید 
برای وی خلق نخواهد شد بلکه فقط در جریان آن با جابجایی موها از نواحی پرپشت 
سر به مناطق طاس و سپس چیدن هنرمندانه آنها تا جایی که ممکن است از عبور نور 
و درخشش آن درسطح پوست سر ممانعت به عمل آورده و از میزان کم پشتی موها تا 

حدی کاسته می شود ولی هیچ گاه به حالت قبل باز نمی گردد.
متقاضیان کاشت مو اغلب دل شوره، نگرانی و احساسات ضد و نقیضی درموردکاشت 
مو و نتایج آن دارند و در این میان متخصص پوست متبحر و با تجربه است که با آماده 
سازی بیمار و جلب اطمینان وی می تواند َجو مساعدی برای انجام کاشت مو فراهم 
آورد. باتوجه به اینکه نتیجه نهایی پیوند مو پس از 12-9 ماه به دست می آید لذا این 
کار برای کسانی که قبل از این مدت خواهان نتیجه گیری از کاشت مو هستند فایده 

ای ندارد.
مناسب  بیمار  انتخاب  مو  پیوند  نتیجه  بودن  آمیز  موفقیت  در  فاکتور  ترین  مهم 
توسط متخصص پوست و مو و از طرف دیگر حس اعتماد بیمار به پزشک معالج وی 
است. در این میان انگیزه فرد هم نقش مهمی بازی کرده و همچنین وجود تصورات 
منطقی و معقول از سوی فرد هم به هرچه بهتر شدن نتایج کاشت مو کمک می نماید.





کاشت )پیوند( موی طبیعی

فصل سوم

آنچه که هستی هدیه خدا به توست و آنچه که خواهی شد هدیه تو به خداوند است

      تاریخچه

پیوند موی طبیعی با پایان نامه آقای دکتر دیِفن باخ درآلمان درسال 1822 با موضوع 
پیوند مو در حیوانات شروع شد. در دهه 1950 متخصصین پوست ژاپنی برای نخستین بار 

اقدام به برداشت مو از نواحی گوناگون بدن و کاشت آن در مناطق طاس نمودند.
دکتر نورَمن اورنتریخ متخصص پوست آمریکایی اولین فردی بود که درسال 1959 
تکنیک برداشت مو از پشت سر و پیوند آن در نواحی طاس جلوی سر را برای رفع 
اورنتریخ  از دکتر  از پزشکان قبل  اینکه هیچ کدام  به  طاسی مردانه توضیح داد. نظر 
متوجه این روش برای طاسی مردانه نشده و وی اولین کسی بودکه پیوند مو را برای 
رفع طاسی مردانه انجام داد لذا در حال حاضر دکتر اورنتریخ را پدر پیوند موی طبیعی 

می دانند.
میلیمتری   4-5 درشت  های  گرافت  از  استفاده  با  ابتدا  در  طبیعی  موی  کاشت 
عروسکی  نمای  رشد  از  پس  ها  گرافت  این  شد.  می  انجام  تارمو(   15  -20 )دارای 
بسیارزشتی )مثل موهای مسواک( با نمای ناهنجار به سر شخص داده که این وضعیت 
تصویر  و  گردیده  بدتر  شده  کاشته  منطقه  اطراف  موهای  ریزش  و  سن  افزایش  با 
کاماًل غیرطبیعی ایجاد می نمود. این مسئله باعث ایجاد حس بدبینی و ناامیدی بین 
متخصصین پوست و بیماران نسبت به نتایج کاشت موی طبیعی شده بود. با پیشرفت 
علم پزشکی متخصصین پوست از گرافت های کوچک تری به نام مینی گرافت )حاوی 
10- 5 تارمو( و سپس میکروگرافت )حاوی 3- 1 تارمو( برای کاشت مو استفاده کرده 
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و بدین ترتیب نتایج کاشت مو بهتر و طبیعی تر گردید. در سال های اخیر متدهای 
های  روش  موی جلوی سر،  پشت سر، چگونگی طراحی خط  منطقه  از  مو  برداشت 
بیحسی، محلول های نگهداری از گرافت ها در بیرون از بدن، تکنیک های ایجاد شکاف 
و گذاشتن گرافت در محل کاشت مو، روش های تربیت تکنسین های متخصص در 
انجام کاشت مو و طریقه مراقبت های بعد از پیوند مو پیشرفت های اعجاب انگیزی 
نموده و امروزه کاشت موی طبیعی با استفاده از میکرو گرافت و چیِدمان هنرمندانه آنها 

در دست متخصصین پوست متبحر دارای نتایج بسیار عالی و خارق العاده شده است.

قبل از کاشت مو                                                                پس از کاشت مو

     گرافت چیست؟

به طور طبیعی موها نَه به صورت تکی بلکه به شکل واحدهای فولیکولی از پوست 
سرخارج می شوند. هر واحد فولیکولی از 3- 1  )و ندرتاً 4 الی 5( تارموی ضخیم، گاهی 
2- 1 تارموی کرکی، اعصاب و عروق خونی، بافت چربی نگهدارنده و عضله مخصوص 
مو تشکیل شده است. تراکم واحد فولیکولی در پوست سرآسیایی ها حدود 100 – 70 
عدد در هر سانتیمتر مربع است که اکثر آنها دارای دو تار مو هستند. حدود 20 درصد 
واحدهای فولیکولی فقط دارای یک تار مو می باشند. هر شخص بطور متوسط دارای 
15-12 هزار واحد فولیکولی در پشت و طرفین سر می باشدکه می توان 40 الی پنجاه 
درصدآنها را برداشت نمود بدون اینکه طاسی درمحل برداشت مشخص گردد. پس بانک 
موی یک فرد نرمال در بهترین شرایط و با چندین جلسه کاشت موی طبیعی حداکثر 
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10 -8 هزار تار مو جهت پیوند به دست می دهد. البته در مورد این آمار و ارقام نیز اما 
و اگرهای زیادی وجوددارد و لذا هیچگاه به تبلیغات دروغین افراد شیاد غیرمتخصص 
در مورد برداشت تعداد زیادی مو اعتماد نکرده و حقیقت امر را فقط از متخصصین 

پوست متبحر در کاشت مو جویا شوید.

واحد های فولیکولی در پوست سر
در هر دو عکس برخی از موها ضعیف و نازک شده اند

 

موها در جریان کاشت موی طبیعی به صورت واحدهای فولیکولی )میکروگرافت( 
از پشت سر برداشته شده و کاشته می شوند و لذا طبیعی ترین نتیجه پیوند مو بوجود 

می آید زیرا:
1( امکان رعایت دقیق زاویه رویش مو از پوست سر وجوددارد.

2( شکاف الزم در پوست سر برای قراردادن )کاشت( میکروگرافت بسیار ظریف و 
کوچک است و لذا عروق خونی پوست آسیب ندیده و خون رسانی به موهای کاشته 
شده مختل نمی گردد. ظریف بودن شکاف فوق موجب می شودکه اِسکار )جوشگاه( 
پس از بهبودی محل شکاف بوجود نیآمده، حفره پوستی در محل رویش موی کاشته 
شده ایجاد نگردد و پوست در منطقه پیوند مو منظره ناهموار پیدا نکرده و صاف باقی 

بماند.
3( امکان بقای موهای کاشته شده به دلیل حفظ عروق خونی و اعصاب مو در واحد 

فولیکولی بسیارباال است.
4( میزان هرزرفتن )پِرت( موهای کاشته ناچیز و لذا آمار رشد موها بسیار باال می باشد.
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گرافت های آماده کاشت مو
پیوند موی طبیعی یک حوزه جالب توجه و رو به رشد در طب بوده و نتایج درمانی 
آن درسال های اخیر تغییرات شگرفی کرده است که این امر عمدتاً به دلیل پیشرفت های 
تکنیکي در چند سال اخیر می باشد. کاشت موی طبیعی یک عمل جراحی سرپایی است که 
در صورت رعایت نکات علمی و فنی، انتخاب درست بیمار، انجام کار توسط متخصص پوست  
متبحر در این کار و رعایت وجدان و اخالق پزشکی باعث درصد قابل توجهی از رضایتمندی 
بین پزشک و بیمار می گردد. با این حال میزان آگاهی عمومی نسبت به پیوند موی طبیعی 

و نتایج مطلوب آن بسیار پایین است.

 قبل از کاشت مو                                                                    پس از کاشت مو
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مطلب دیگری که در مورد مو و البته کاشت آن اهمیت دارد جهت رشد مو )زاویه 
خروج آن از پوست( می باشدکه در مناطق گوناگون َسر متفاوت است. موها در قسمت 
خط موی جلوی سر با زاویه حدود 30 درجه رو به جلو رشد می کنند. هر چقدر موها 
دراین خط به سمت طرفین )شقیقه ها( می روند زاویه خروج موها از 30 درجه کمتر 
شده و در ضمن جهت موها به سمت خارج تمایل پیدا می کند. مو در نزدیکی شقیقه 
به سمت پایین تغییر جهت داده و زاویه رشد آنها درنواحی عقب تر به سمت پشت 

سرگردش پیدا می کند.

جهت طبیعی رشد موها در منطقه خط موی جلوی سر

از خط موی جلوی سرکه به سمت باالی سرمی رویم جهت رشد موها همچنان 
رو به جلو است ولی به تدریج زاویه آنها از 30 درجه بیشتر و به زاویه قائمه نزدیک تر 

می شود.
نمای رشد موها با ورود به منطقه فرق سر )ورتکس( به صورت گردبادی )گریز از 
مرکز( درآمده به صورتی که جهت آنها رو به خارج وحول یک محور بوده و درضمن 

زاویه خروج آنها از پوست نیز کم می باشد.
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منظره گردبادی در ناحیه ورتکس )فرق سر(

موها در قسمت پشت سر رو به پایین و با زاویه  تقریباً خوابیده رشد می کنند. در 
هنگام کاشت مو در هر منطقه از سر بایستی زاویه خروج مو  از پوست در آن قسمت 

تا حد امکان رعایت شود تا نتایج کاماًل  طبیعی بدست آید.

قبل از کاشت مو                                                                پس از کاشت مو
کاشت مو درناحیه ورتکس
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قبل از کاشت مو                                                                پس از کاشت مو
کاشت مو درناحیه جلوی سر

      تذکر بسیارمهم برای متقاضیان کاشت موی طبیعی

بعداً  و مشکالتی که  و مسائل  پیوند موی طبیعی  باالی  بسیار  به حساسیت  نظر 
ممکن است بوجودآید، توصیه می شود که این کار منحصراً توسط متخصص پوست و 
مو انجام شود زیرا متخصص پوست و مو صالحیت های علمی و عملی الزم جهت انجام 
کاشت موی طبیعی را دارا می باشد. با توجه به اینکه نتایج ناشی از انجام کاشت موی 
طبیعی غیر قابل برگشت بوده و ترمیم آنها نیز بسیار مشکل است لذا به متقاضیان 
نهایت  انتخاب متخصص پوست خود  توصیه می شودکه در  این کارصمیمانه  محترم 

دقت و وسواس را به خرج دهند تا بعداً دچار مشکلی از این بابت نگردند.
با توجه به اینکه برخی افراد ادعا می کنندکه متخصص کاشت مو می باشند )و 
اند(  گرفته  آمریکا  و  کانادا  بخصوص  خارجی  کشورهای  از  را  تخصص  این  هم  اغلب 
بایستی متذکر شدکه رشته دانشگاهی به نام »تخصص کاشت مو« وجود خارجی ندارد. 
واقعیت این است که فقط رشته دانشگاهی به نام بیماری های پوست و مو وجود دارد 
که متخصصین این رشته می توانند در حوزه تخصص خود اقدام به پیوند موی طبیعی 

نمایند.
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نتیجه مراجعه به کاله برداران ازخدابی خبر و نادان
 

با توجه به بمباران تبلیغاتی در مورد کاشت موی طبیعی در مطبوعات، پیک های 
تبلیغاتی، تلویزیون و بخصوص کانال های ماهواره ای و این نکته که بسیاری از این 
تبلیغات به شدت وسوسه آور و فریبنده می باشند، از متقاضیان پیوند مو جداً تقاضا 
می شود قبل از انجام کار از تخصص و تجربه پزشک خود کاماًل مطمئن شوند زیرا بعداً 
راه برگشتی وجود ندارد. هرگونه رودربایستی و خجالت در این زمینه مهم و حیاتی را 
کنار بگذارید و یادتان باشدکه انتخاب متخصص پوست و تحقیق درمورد صالحیت و 
تخصص وی حق طبیعی و قانونی شما است. برای کنترل تخصص پزشک مورد نظر 

شما 3 راه وجود دارد:
الف( پروانه مطب پزشک که بایستی حتماً در اطاق ویزیت نصب شده باشد.
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نمونه پروانه مطب متخصص پوست و مو

ب( دانشگاه علوم پزشکی شهر مربوطه و سایت اینترنتی سازمان نظام پزشکی ایران 
) www.irimc.org (

) www.iransocderm.com( انجمن متخصصین پوست ایران )پ

آرم انجمن متخصصین پوست ایران
این عالمت در باالی سرنسخه متخصص پوست وجود دارد

معموالً افراد بی سواد و کاله بردار ادعاهای عجیب و غریب و بی ربط در زمینه پیوند 
موی طبیعی مطرح می کنند مانند:  من اولین کسی هستم که پیوند موی طبیعی را در 
ایران انجام داده ام، من دستگاهی استفاده می کنم که تابحال در ایران استفاده نشده 
است و یا اینکه من اولین کسی هستم که از این دستگاه استفاده می کنم، من رکورددار 
تعداد موی کاشته شده در ایران هستم، کاشت .... هزار تارمو در یک جلسه، پیوند مو با 
روش انحصاری ...... و حرف هایی از این قبیل که هیچگونه ارزش عملی و علمی نداشته 
و فقط درجهت گمراه کردن ذهن فرد می باشد. توجه کنید که یک متخصص پوست 
ماهر و باوجدان در زمینه پیوند موی طبیعی هیچگاه از این الفاظ نادرست و ریاکارانه 

استفاده نمی کند.

FIT برداشت بسیار بد از منطقه دهنده مو در پشت سر درروش
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نکات ذیل  به  انجام کاشت موی طبیعی  برای  مو  و  پوست  انتخاب متخصص  در 
دقت فرمایید:

1( آیا ایشان شما را در زمینه جنبه های زیبایی شناسی و نتایج هنرمندانه کاشت 
مو راهنمایی می کند یا اینکه فقط به مسایل پزشکی قضیه اشراف دارد؟ به یاد داشته 
باشید که اگر پیوند مو را به 3 بخش تقسیم کنیم، سهم علم پزشکی و تخصص پوست 
و مو فقط یک سوم بوده، 1/3 دیگر آن درگیر ذوق هنری و زیباشناسی ذاتی پزشک می 

باشد و وجدان و رعایت اخالق پزشکی نیز 1/3 مابقی را تشکیل می دهد.
2( آیا وی برای جلسات احتمالی بعدی کاشت مو با شما صحبت می کند و به بیان 
دیگر نگران وضعیت شما درآینده نیز هست و برنامه ریزی بلندمدت برای شما می کند 
یا اینکه فقط به این فکر است که برای این جلسه کار شما را انجام داده، پولی گرفته و 

شما را به حال خود رها کند؟
3( آیا پزشک درمورد مشکالت و عوارض جانبی کاشت مو با شما صحبت می کند 

یا اینکه فقط از خودش و کارش تعریف و تمجید می نماید؟
از متقاضیان کاشت موی  برخی  به  آنقدر شهامت داشته است که  آیا پزشک   )4

طبیعی جواب منفی داده و یا اینکه انجام کاشت مو در آنها را به تعویق بیندازد؟
5( آیا ایشان فقط به نشان دادن عکس های قبل و بعد برخی ازبیماران خود اقدام 
می کند یا اینکه بیماران خود را به شما معرفی می کند تا از نزدیک آنها را دیده  و در 

مورد کار پزشک با آنها صحبت نمایید؟
6( آیا پزشک شخصاً و با حوصله با شما صحبت کرده و به تمامی سؤاالت و ابهامات 
شما جواب می دهد یا اینکه فقط عجله دارد تا از طریق مشاوران خود نوبت شما را 
قطعی کرده و به بقیه بیمارانش بپردازد؟ توجه کنید که اگر پزشک  برای معاینه و 
مشورت با شما وقت خود را اختصاص نمی دهد پس به احتمال زیاد در هنگام عمل 
پیوند موی شما نیز حاضر نبوده، کار را خودش انجام نمی دهد و نظارتی هم بر کار 

انجام شده ندارد.
در  کاشت  قابل  گرافت  زیادی  تعداد  بیان  با  کند  می  فرد سعی  مواقع  گاهی   )7
شخص )مثاًل اعداد عجیب و غریب 12 الی 16 هزار تار مو در یک جلسه( شما را راضی 
به انجام کاشت مو نمایند. هرگز به این اعداد دل خوش نکنید و در واقع این مطلب 
از مصادیق بارز کاله برداری و شیادی در حیطه پزشکی است زیرا شما به هیچ عنوان 
نمی توانید تعداد موهای کاشته شده را بشمارید و اصوالً چیدمان هنرمندانه گرافت ها 
بیشترین اهمیت را از نظر مطلوب شدن نتیجه پیوند مو داشته و تعداد موهای کاشته 
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شده در مقام بعدی قرار دارد. در مواردی هم فرد می خواهد از شما مقدار مشخصی 
اینجا هم به همان دلیل قبلی امکان اینکه َسر بیمار  پول بابت هر گرافت بگیرد. در 
کاله گذاشته شود بسیار زیاد خواهد بود. درضمن گاهی فرد انجام دهنده کاشت مو 
یک گرافت دارای 3 تار مو را با برش تبدیل به 2 گرافت )یکی داری یک تار مو دیگری 
حاوی 2 تار مو( می کند و لذا هزینه 2 گرافت را از بیمار می گیرد درحالی که برای 
بیمار همان 3 تار مو کاشته شده است و درضمن احتمال آسیب به گرافت مذکور به 

دلیل برش غیرضروری و لذا عدم رشد مو زیادتر از حالت عادی می گردد.

کاشت موی بسیار غیرطیبعی در منطقه خط موی جلوی سر

8( اگر فرد به صورت کاماًل قطعی و بدون هرگونه ریسک در مورد نتیجه کاشت 
مو به شما اطمینان و ضمانت صد در صد می دهد بایستی در مورد کار ایشان شک 
قطعیت  دارای  زیبایی(  پزشکی  الخصوص  )علی  پزشکی  در  مطلبی  هیچ  زیرا  نمایید 
کامل نبوده و بیان این مطلب از سوی پزشک یا به دلیل نادانی وی است یا اینکه قصد 

کاله برداری دارد.
9( در مورد اهداف و آرزوهایتان و آن چهره دلخواهی که دوست دارید با پزشک 
صحبت کنید و ببینید که آیا اصاًل آن چیزی که در ذهن شما است قابل حصول می 
باشد زیرا در غیر این صورت اصوالً انجام کاشت مو فایده ای به حال شما نخواهد داشت 

و خودتان را گول زده اید.
متخصص  انتخاب  درمورد  کامل  تحقیق  و  باز  دید  با  خودتان  فقط  کنید  سعی 
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پوست تصمیم بگیرید زیرا وقتی که کار خراب شد دیگران هیچ مسئولیتی را قبول 
نکرده و این شما هستیدکه بایستی رنج و درد ناشی از مراجعه به افراد غیرمتخصص 
و فاقد صالحیت را تحمل نمایید. هیچگاه به تبلیغات رسانه ای )مطبوعات، پیک های 
اعتماد مطلق نداشته و فکر نکنید هرکس در  تلویزیون و ماهواره(  تبلیغاتی، رادیو و 
مجله مطلبی می نویسد و یا در رادیو و تلویزیون صحبت می کند عالمه َدهر است. 
بخصوص متوجه باشیدکه مطالب وگفته های پخش شده در شبکه های ماهواره ای 
تماماً کذب محض بوده زیرا هیچ کنترل علمی برروی محتویات این برنامه ها وجود 
نداشته و هرکس با هر مدرکی می تواند با پرداخت پول خودش را دکتر معرفی کرده 
و تبلیغات نماید و غالب افرادی که در کانال های ماهواره ای در مورد کاشت مو تبلیغ 
نموده و یا صحبت می کنند حتی از سواد پایه در این مورد هم برخوردار نمی باشند. 
لطفاً نمونه هایی از قربانیان کاشت مو توسط افراد انسان نمای فاقد صالحیت علمی و 

وجدان کاری را مالحظه  فرمایید.

برداشت بسیار بد از منطقه دهنده مو در پشت سر 
محل برداشت به صورت خطوط اسکار بسیار زشت و نازیبا درآمده است

 ترمیم این خطوط فوق العاده مشکل می باشد
 

کاشت موی عروسکی و به صورت راه راه )چمن کاری(
به خط موی غیر طبیعی و مستقیم جلوی سر توجه کنید
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کاشت مو به صورت دسته جارویی )گرافت های 15 - 10 تایی(

قبل از کاشت مو                                                                پس از کاشت مو
نتیجه کاشت موی طبیعی توسط متخصص پوست دارای تجربه علمی و وجدان کاری

 

     مالحظات قبل از عمل

معاینه ابتدایی متقاضی کاشت موی طبیعی و مشورت ایشان با پزشک معالج بسیار 
اهمیت داشته و کلید موفقیت در این کار به حساب می آید. برخی سؤاالتی که معموالً 

از سوی متخصص پوست مطرح می شوند عبارتند از:
هدف شما از این کار چیست؟ چه ایده آل هایي درذهن خود از این کار دارد؟ کدام 
قسمت سر از نظر داشتن مو بیشتر برایتان اهمیت دارد؟ مدل موی مورد عالقه شما 
چیست؟ تاریخچه ریزش موی ارثی در اقوام فرد، سابقه استفاده از دارو برای درمان و 
لوازم آرایشی بخصوص کاله گیس برای پوشانیدن منطقه طاس و بسیاری نکات مهم 

دیگر در جلسه مشاوره مورد سؤال قرار می گیرند.
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یک پزشک باوجدان بایستی قبل از انجام کاشت مو به تمامی سؤاالت و ابهامات 
بیماران در مورد  پاسخ دهد. گاهی  باصداقت  و  به درستی  مو  پیوند  با  رابطه  فرد در 
پرسش هایی که دارند خجالت کشیده و از بیان چیزی که در ذهن تصور می کنند 
قاصر هستند. در این مواقع پزشک بایستی به کمک بیمارآمده تا وی نکات ناگفته را 
با طرح سؤاالِت درست به زبان بیآورد و سپس از فرد سؤال شودکه آیا شما در مورد 
تمامی سؤاالت خود قانع شدید و آیا همه مطالب را به درستی فهمیدید؟ برخی نکاتی 

که معموالً از سوی بیماران مورد سؤال قرارمی گیرند عبارتند از:
تعداد جلسات موردنیاز برای نتیجه مورد نظر بیمار، تعداد جلساتی که عماًل امکان 
انجام آن در فرد وجود دارد، مدت زمان هر جلسه، فاصله بین جلسات، هزینه کلی 
جلسات کاشت مو و نتیجه ای که نسبت به این هزینه مورد انتظار است، درد حین 
عمل و ساعات و روزهای پس ازآن، مدت زمانی که طول می کشد تا عالیم جراحی 
پس از هر جلسه برطرف شده و وضعیت سر به حالت تقریباً عادی برگردد، آیا دیگران 
در روزهای پس از عمل متوجه کاشت موی فرد خواهند شد؟ آیا پس از درآمدن موهای 
کاشته شده مردم می فهمندکه موهای شخص از نوع کاشته شده است یا اینکه نمای 
کار کاماًل طبیعی و عادی خواهد بود؟ مراقبت های بعد از کاشت مو از نظر نوع، میزان، 

مدت زمان الزمه و هزینه های احتمالی.

قبل از کاشت مو                                                                             پس از کاشت مو

متخصص پوست مجرب درانجام کاشت مو در مورد فرم طاسی سر شخص، احتمال 
تعیین  مو،  کاشت  احتمالی  نتیجه  فرد،  سر  پشت  موی  بانک  وضعیت  آن،  پیشروی 
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و  شناسی  زیبایی  نظرمسائل  از  مو  کاشت  برای  متد  ترین  مناسب  و  ناحیه  بهترین 
بسیاری نکات کوچک ولی مهم دیگر به تفضیل صحبت کرده و همه مسایل را برای 

شخص باز می کند.
است.  مهم  خیلی  مو  کاشت  مناسب  فرد  انتخاب  برای  درازمدت  ریزی  برنامه 
انتظارات شخص باید واقعی و متناسب با شرایط وی باشد. متذکر می شویم که طبیعی 
ترین نتیجه پیوند مو با تکنیک کاشت به روش میکروگرافت بدست آمده یعنی پس 
از مدت زمان مقرر )12 - 9 ماه( هیچ کس متوجه کاشت مو در فرد نشده و محل 
کاشت مو کاماًل طبیعی بنظرمی رسد ولی به دلیل محدودیت هایی که بصورت ذاتی در 
تکنیک های کاشت مو وجود دارد هیچگاه نمي توان تراکم کاماًل شبیه موهای طبیعی 

را ایجادکرد.
غالباً بیماران تحت تأثیر تبلیغات کاذب رسانه ها که » هر هزار تار مو فالن مقدار 
تومان « و یا » در یک جلسه صاحب 16 هزار تارمو می شوید « از پزشک می پرسند 
که چند تار مو برایم می کارید؟ و یا اینکه درخواست کاشت تعداد زیادی تار مو را 
می کنند. واقعیت این است که نتیجه کاشت مو نه فقط به تعداد موهای کاشته شده 
بلکه به نوع چیِدمان موها هم بستگی دارد و حتی فاکتور دوم به مراتب مهم تر از اولی 
می باشد. برای مثال اگر برای فرد 3000 تار مو شامل هزار گرافت سه تار مویی و برای 
فردی دیگر سه هزار تار مو شامل 500 گرافت یک تار مویی، 500 گرافت دو تار مویی 
و 500 گرافت سه تار مویی کاشته شود، نتیجه کاشت در فرد دوم بسیار بهتر و زیباتر 
خواهد بود در صورتی که تعداد تار موی کاشته شده در هر 2 مورد یکسان است. گاهی 
هم ممکن است تعداد زیادی تار مو برای فرد کاشته شده ولی اصل نامنظمی و زاویه 
ورود گرافت ها به پوست در کاشت مو رعایت نگردد. دراین حالت هم با اینکه تعداد 
موی کاشته شده کافی می باشد ولی نتیجه کاشت مو به دلیل عدم رعایت اصول زیبایی 

مورد رضایت بیمار قرار نخواهد گرفت.  
بهترین فرد برای پیوند موی طبیعی کسی است که در منطقه دهنده مو )پشت 
سر( دارای موهای ضخیم با تراکم کافی بوده و از طرف دیگر طاسی وی قابل مالحظه 

ولی محدود باشد )یعنی وسعت منطقه آن کوچک ولی آن ناحیه طاس کامل باشد(.



پیوند موی طبیعی به زبان ساده 48

 بانک موی ضعیف و ناکافی                                  بانک موی خوب و مناسب
 

اگر تراکم موهای قبلی بیمار در منطقه گیرنده مو )منطقه طاس( زیاد باشد ممکن 
است وی پس از کاشت مو متوجه افزایش بیشتر تعداد موها نشده و لذا رضایت کافی 

بدست نیاید.

قبل از کاشت مو                                                                    پس از کاشت مو
 

با توجه به اینکه موهای کاشته شده دایمی می باشند لذا به خصوص در مورد خط 
رویش مو در جلوی سر بایستی کاماًل بیمار را توجیه کرد و ایشان از بابت آن رضایت 
کامل داشته باشد در غیر این صورت در آینده مشکالتی به وجود خواهد آمد. این خط 
را باید قبل از پیوند دقیقاً مشخص نمود و چون این خط برای مابقی عمر بیمار باقی 
این خط  به عمل آورد. طراحی  را در دست کردن آن  نهایت دقت  باید  لذا  مي ماند 
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نتیجه  ترین  بهترین و طبیعی  برای حصول  آنها  رعایت  داردکه  یک سری محاسبات 
بسیارمهم است.

به طورکلی خط رویش مو در جلوی سر مهم ترین قسمت موی سر از نظر علم 
از چهره است که در جلوی  اولین قسمتی  این خط  باشد.  زیبایی شناسی چهره می 
چشم بیننده به نظر آمده و می تواند نمادی از سن، زیبایی، جوانی و خوش تیپ بودن 
وی باشد. این خط چیزی است که به اصطالح قاب )چهارچوب( صورت را تشکیل داده 
و لذا اهمیت فوق العاده ای در زیبایی چهره بازی می کند. بنابراین مهم ترین بخش 
کاشت موی طبیعی بازسازی و ایجاد خط فوق است به ترتیبی که تا حد امکان طبیعی 
و متناسب با سن بیمار و با در نظر گرفتن آینده وی باشد و بایستی از سوی پزشک 
وقت و انرژی زیادی برای آن صرف شود. در ترمیم و ایجاد خط موی جلوی سر همیشه 
باید با احتیاط کامل عمل نموده و همواره سن شخص و آینده ریزش موی وی در نظر 
گرفته شده و به عبارت دیگر خط موی سر طراحی شده بایستی برای مابقی عمر بیمار 
متناسب باشد نه اینکه مانند سال های قبل وی طراحی گردد. عدم رعایت این مطلب 
بسیار ظریف موجب می شود که به مرور زمان و با افزایش سن فرد خط موی ایجاد 
شده قبلی )که برای آن سن تنظیم شده است( تبدیل به یک خط موی غیر عادی و 

نامتناسب با سن فرد می گردد.

قبل از کاشت مو                                                                پس از کاشت مو
در صورت صرف وقت و دقت کافی چنین خط موی زیبایی درجلوی سر خلق خواهد شد

»خط رویش مو درجلوی سر« درحقیقت یک نوار به عرض چند میلیمتر بوده که 
به صورت طبیعی دارای چند مشخصه می باشد:

1( شکل کلی این خط شبیه حرف M  است به این معنی که در طرفین مقداری تو 



پیوند موی طبیعی به زبان ساده 50

رفتگی داشته و در وسط به سمت جلو متمایل است.

نمای شبیه حرف M در خط موی جلوی سر
 

و  نامنظم  نمای  دارای  بلکه  نبوده  مستقیم  مسیر  یک  کلی  طور  به  این خط   )2
زیگزاگ است و به عبارت دیگر یک خط صاف نیست. این نمای نامنظم می تواند به 
صورت نامنظمی های کوچک )میکرو( و یا بزرگ )ماکرو( باشد که بستگی به مشخصات 
و فرم ظاهری سِر فرد دارد. رعایت این نامنظمی ها در بازسازی و خلق »خط موی 

جلوی سر« نیاز به ذوق هنری باالی متخصص پوست دارد.

 نامنظمی های بزرگ )ماکرو(                                           نامنظمی های کوچک )میکرو(

3( موهای این نوار منحصراً فولیکول های تک مویی و با ساقه های نازک هستند.
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موهای نازک و تک فولیکولی در خط موی جلوی سر

4( زاویه خروج موها از پوست درهمه جای این نوار تقریباً 30 درجه رو به جلو 
است منتها موها در قسمت های کناری ضمن حفظ این زاویه مقداری به طرفین هم 

متمایل شده اند.
5( در هر قسمت از این نوار همه موها دارای زاویه یکنواخت بوده و هم جهت )هم 

محور( می باشند.
6( چیدمان موها در این خط به صورت نامنظم است و از یک طرح و فرم خاص 

تبعیت نمی کند.
تمامی این موارد بایستی در کاشت مو در این منطقه بسیار حساس رعایت شود در 
غیر این صورت خط موی جلوی سر به صورت عروسکی و مصنوعی درمی آیدکه فوق 
العاده زشت و زننده است و ترمیم آن هم بی نهایت مشکل و در اکثر موارد غیرممکن 

می باشد.

کاشت مو در محل خط رویش موی سر به صورت غیرطبیعی
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قبل از کاشت مو                                                                پس از کاشت مو
کاشت مو در محل خط رویش موی سر به صورت طبیعی

 

اکثر افراد طاس دوست دارندکه خط موی جلوی سرشان به اندازه زمانی باشدکه 
قبلی  اند درحالي که سن  یعنی وقتی که دچار ریزش مو نشده  بوده  25- 20 ساله 
شخص در طراحی این خط در نظر گرفته نشده بلکه سن فعلی وی و همچنین سال 
های بعدی عمر فرد در مدنظر قرار گرفته و خط متناسبی برای وی ترسیم می گردد. 
به همین دلیل به عنوان یک اصل کلی خط موی جلوی سر بایستی همیشه در باالترین 
حد ممکنه )نسبت به سن فرد( قرارگیرد. رعایت این اصل بخصوص در مورد نواحی 

کناری خط موی جلوی سر )شقیقه ها( از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
اصالح خط موی جلوی سر که توسط افراد غیرمتخصص پوست و فاقد صالحیت 
غیرممکن  موارد  از  خیلی  در  و  مشکل  العاده  فوق  است  کاشت شده  و  طراحی  الزم 
است. سخت ترین حالت زمانی است که خط مو را پایین تر از حد عادی آورده اند و 
اگر این وضعیت با ِگردکردن بیش از حد خط نیز همراه باشد )یعنی شکل M رعایت 
نشده باشد( کار ترمیم به مراتب دشوارتر می گردد. باز هم تأکید می شود که به دلیل 
دشواری اصالح خط موی غیرعادی بهتر است در انتخاب پزشک معالج دقت و وسواس 

کافی به عمل آید زیرا نتیجه به وجود آمده )خوب و یا بد( اکثراً غیرقابل تغییر است.



53کاشت )پیوند( موی طبیعی

طراحی صحیح خط موی جلوی سر
به طرح M ، نمای نامنظم و محل قرارگیری خط مو )نسبت به ابروها( توجه نمایید

 
متقاضیان محترم کاشت موی طبیعی بایستی در نظرداشته باشندکه نتیجه کلی کاشت 

موی طبیعی از نظررضایت بخش بودن و طبیعی شدن کار به عوامل زیر بستگی دارد:
1( میزان پوشش دهی موها در منطقه کاشت که خود تابعی از فاکتورهای ذیل است:
مشخصات  مو(،  )بانک  دهنده  درناحیه  موها  )تعداد(  تراکم  و  ظاهری  مشخصات 
پوست سر در منطقه پشت سر، میزان طاسی وی از نظر شدت و وسعت، اندازه و شکل 

کلی سِر فرد و مشخصات پوست سر از جمله رنگ پوست و قوام آن درمنطقه طاس.
2( میزان مهارت پزشک از نظر علم پزشکی و لذا این کار حداالمکان بایستی توسط 
به  ایشان  به متخصص پوست مراجعه کرده و  اگر  انجام شود.  متخصص پوست و مو 
دالیل متعدد توصیه کرد که کاشت مو به درد شما نمی خورد حتماً حرف او را قبول 
کرده و برای اطمینان به پزشکان با تخصص های دیگر مراجعه نکنید زیرا متخصص 
پوست است که بهترین توصیه را به دلیل برخورداری از علم کاشت مو و وجدان کاری 

ناشی از این دانش به شما می نماید.
ازنقاط  استفاده  با  بتواند  که  زیبایی شناسی  نظرعلم  از  پوست  متخصص  هنر   )3

ضعف و قوت بیمار بهترین نتیجه ممکن را برای حال و آینده وی بوجودآورد.
4( رعایت اصول هنری و علمی در بازسازی و یا خلق خط موی جلوی سر

5( چیِدمان موها در مناطق گوناگون طاس به صورت نامنظم و با رعایت قرارگیری 
گرافت های گوناگون در هر منطقه

6( وجدان کاری پزشک که سهم عمده ای از کار را تشکیل می دهد.
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7( انتخاب بیمار مناسب کاشت موی طبیعی از هر نظر مانند سن، نوع ریزش مو، 
وجود بیماری ها و ده ها فاکتور دیگر.

8( وضعیت روحی و روانی بیمار، اهداف، آرزوها و انتظارات وی که بایستی منطقی، 
واقع گرایانه و متناسب با ریزش موی فرد باشد.

      محدودیت های انجام پیوند مو

کاشت موی طبیعی مثل همه کارهای دست بشر دارای یکسری محدودیت های 
بالقوه می باشد. این محدودیت ها بر دو نوع هستند:

الف( محدودیت هایی که در رابطه با بیمارمی باشند که عبارتند از:
که  است  واضح  مو(.  )بانک  مو  دهنده  منطقه  از  برداشت  قابل  موهای  تعداد   )1
هرچقدر منطقه دهنده مو )پشت سر( در فرد کوچک تر و محدودتر باشد تعداد موهای 

آن هم کمترشده و بالطبع نتیجه کاشت مو هم ضعیف تر خواهدبود.
و  تر  نازک  موها  هرچقدر  مو.  دهنده  منطقه  از  برداشت  قابل  موهای  کیفیت   )2
ضعیف تر باشد میزان پوشانندگی آن نسبت به موهای ضخیم و قوی کمتر بوده و تراکم 
کمتری ایجاد می کنند. در ضمن موهای مجعد و فِر پوشش ظاهری بیشتری نسبت به 

موهای صاف بوجود می آورند.
3( تطابق رنگ پوست سر با رنگ مو. مالحظه شده است که هرچقدر رنگ مو با 
رنگ پوست به همدیگر نزدیک تر باشد، آن ناحیه با پوشش موی بیشتری به نظر می 
آید. برای مثال موی بلوند و سفید با پوست روشن و یا موی مشکی با پوست تیره چنین 

حالتی را بوجود می آورند.
4( خصوصیات پوست سر در منطقه دهنده) پشت سر(. در روش FUT هرچقدر 
پوست پشت سر ُشل تر بوده و قابلیت کشش بیشتری داشته باشد نوار پهن تری می 
توان برداشت و بالطبع تعداد موهای برداشته شده هم بیشتر می گردد ولی در روش 
و  ضایعات  )جوشگاه(،  اسکار  وجود  دیگر  طرف  از  ندارد.  وجود  محدودیت  این   FIT

بیماری های پوستی و هر گونه اختالل در پوست پشت سر به عنوان مانعی برسر راه 
برداشت مو عمل کرده و تعداد موهای قابل برداشت را به شدت کاهش می دهد.

5( کاشت موهای قبلی در بیمار به هر روشی که انجام شده باشد. در صورت انجام 
پیوند موی قبلی نه تنها بانک موی فرد در پشت سر آسیب دیده و تعداد موهای قابل 
برداشت شخص در عمل فعلی بسیار کمتر می گردد بلکه قرار دادن گرافت ها به دلیل 
فرآیند ترمیم زخم و ایجاد اسکار در مناطق طاس مشکل تر و همچنین امکان زنده 
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ماندن آنها و رویش موی جدید نیز کاهش پیدا می نماید.
افزایش سطح منطقه  با  6( وسعت منطقه طاس و شدت طاسی. واضح است که 
طاس و نیز شدت ریزش مو در فرد )و با توجه به محدودیت تعداد موهای قابل برداشت( 
میزان تراکم موهای کاشته شده )یعنی تعداد موها در هر سانتیمترمربع( نیز کاهش 

می یابد.
با تکنیک کاشت موی طبیعی در حال حاضر  ب( محدودیت هایی که در رابطه 

وجوددارند )به توضیحات قسمت بعدی توجه کنید(.

        تصورات غلطی که در رابطه با کاشت موی طبیعی و نتایج آن در ذهن مردم وجود دارد

پیش  و  تصورات  یکسری  دارای  در ذهن خود  موی طبیعی  کاشت  متقاضی  فرد 
داوری ها از کاشت موی طبیعی و نتایج آن است که معموالً با واقعیات بسیار فاصله 
داشته و الزم است که ذهنیت وی با معاینه صحیح و مشورت روشن شده و متوجه 
واقعیت های امر گردد. شماری از تصورات غلط عامه مردم در مورد کاشت موی طبیعی 

و نتایج آن در ذیل آورده شده است:
1( با کاشت موی طبیعی می توان موهای اندکی کم پشت  را پرپشت ترکرد.

در کاشت مو یک گرافت از طریق ایجاد یک شکاف بسیار ظریف وارد پوست می 
شود. این سوراخ )با اینکه بسیارکوچک است( به هرحال فضایی را اشغال می کند. اگر 
منطقه مورد نظر کاماًل طاس باشد هیچ مشکلی بوجود نخواهدآمد. ولی اگربخواهیم 
پیوند مو را در البالی موهای موجود )بخصوص اگر این موها ضخیم و باکیفیت باشند( 
انجام دهیم الزم است که فضای کافی در بین موها وجود داشته باشد تا بتوان آن شکاف 

را ایجاد نمود.
درحقیقت تا زمانی که بیشتراز 50 درصد از تراکم موها کاسته نشده است بدلیل 
آنها  توان در میان  بین موهای موجود فرد نمی  ازمو( در  بودن فضای )خالی  ناکافی 
شکاف ایجادکرد و اگر هم به زور این کار را انجام دهیم اوالً ممکن است به ریشه موهای 
اطراف آسیب وارد شود و ثانیاً حتی اگرآسیبی به ریشه موهای اطراف وارد نشود این 
ریشه ها مزاحم ریشه موی کاشته شده بوده و لذا در حین درآمدن موی کاشته شده 
به احتمال زیاد کیست مویی و جوش های چرکی بدفرم ایجاد می گردند. این ضایعات 
موجب اختالل در بیرون آمدن موهای کاشته شده گردیده و نتایج کاشت مو را خراب 
که  دهیم  انجام  زمانی  را  طبیعی  موی  کاشت  که  است  منطقی  بنابراین  نمایند.  می 
حداقل 50 درصد از موهای یک منطقه از سر دچار ریزش شده اند تا بتوان پیوند مو را 
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بدون مشکل انجام داد و فرد هم از نتایج آن لذت ببرد.

با توجه به اینکه پوست سر به مقدار زیادی از البالی موها دیده می شود
کاشت مو در این افراد قابل انجام است

 

طبیعی  کاماًل  موهای  تراکم  شبیه  تراکمی  توان  می  طبیعی  موی  کاشت  با   )2
)خدادادی( ایجاد کرد.

در  ها  گرافت  قراردادن  برای  ظریفی  بسیار  های  شکاف  طبیعی  موی  کاشت  در 
پوست منطقه طاس ایجاد می گردد. اگر این شکاف ها خیلی به همدیگر نزدیک باشند 
شکاف  یک  به  تبدیل  کوچک  شکاف   2 و  خورد(  )ِجرمی  شده  پاره  آنها  بین  پوست 
بزرگ می شودکه چیز مطلوبی نیست. لذا مجبوریم یک فاصله حداقلی را رعایت کنیم. 
فاصله فوق حدود 3-2 برابر فاصله بین موهای با تراکم عادی بوده و به همین نسبت 
همیشه تراکم موهای کاشته شده در جلسه اول کمتر از تراکم موهای عادی است. در 
جلسات بعدی می توان این فاصله را کمتر و کمترنمود )البته با توجه به محدودیت 
تعداد موهای قابل برداشت از پشت سر( ولی به هرحال هیچگاه از نظر فاصله بین موها 
مانند موهای طبیعی نخواهدشد و بالطبع تراکم کاماًل شبیه موهای طبیعی هم بوجود 
نخواهدآمد. تراکمی که می توان به طور معمول در جلسه اول کاشت مو ایجاد کرد 
30 -20 گرافت در هر سانتیمتر مربع است که آن را می توان در جلسات بعدی به 
45 - 35 افزایش داد و همین تراکم برای ایجاد حس تغییر در منطقه طاس کافی 
است. تبلیغات رسانه ها بخصوص مطبوعات و کانال های ماهواره ای مبنی بر ایجاد 
تراکمی شبیه تراکم موی عادی )و گاهی بیشتر از تراکم موی طبیعی !( شیادی محض 
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بوده و صحت ندارد.
3( یک فرد طاس تا هر چند جلسه که بخواهد می تواند کاشت مو انجام دهد.

کاشت موی طبیعی دارای یکسری محدودیت های بالقوه می باشدکه یکی از مهم 
ترین آنها محدود بودن تعداد جلسه های قابل انجام کاشت مو در هر فرد است. علت 
این محدودیت آن است که تعداد موهای قابل برداشت از منطقه دهنده مو بیشتر از حد 
مشخصی نمی باشد )حدود 10 - 8 هزار تار مو(. به عنوان یک اصل کلی فقط تا حدی 
می توان از موهای منطقه دهنده مو برداشت کرد که آسیبی به منطقه برداشت وارد 
نشده، پوست تحمل برداشت را داشته باشد و در ضمن نمای ظاهری آن هم بدشکل و 
بدفرم نشود. بنابراین مشخص می شود که حتی در بهترین شرایط تعداد موهای قابل 
باشد. حداکثر موی قابل برداشت  دسترس برای کاشت در منطقه طاس محدود می 
در یک جلسه FUT درحدود 6 - 5 هزار تار مو )معموالً 4500( و در یک جلسه به 
روش FIT بسته به مشخصات پوست و موی فرد درحدود 5 - 4 هزار تار مو )معموالً 

3500( می باشد.

 قبل از کاشت مو                                                            پس از کاشت مو

 
با مشاهده  از یک جلسه کاشت موی طبیعی موفقیت آمیز و  بیماران پس  اغلب 
همان  در  را  مجدد  موی  کاشت  درخواست  کاشت  درمنطقه  طبیعی  از  کمتر  تراکم 
ناحیه می کنند با این تصورکه تراکم موهای کاشته شده بیشتر و بیشترگردد. اگرچه 
از نظر تئوری این کار عملی می باشد ولی یک نکته ظریف درآن وجود دارد. کاشت 
موی مجدد مستلزم برداشت دوباره مو از منطقه دهنده است و با این کار تعداد موهای 
موجود در بانک موی فرد کمتر و کمترمی شود. باکم شدن این موها دیگر مویی برای 
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کاشت موی بعدی درمناطق طاسی که در آینده بوجود می آیند)که حتماً این اتفاق 
می افتد زیرا ریزش موی مردانه یک روند رو به جلو و دائمی است( باقی نمانده و بعداً 

مشکالتی از نظر زیبایی برای بیمار بوجود می آید.
تصور کنید که برای فرد3 - 2 بار کاشت مو در جلوی سرانجام دهیم تا تراکم بسیار 
خوب بوجود آید و طبیعی است که تعداد موهای قابل برداشت از بانک موی پشت سر 
هم به شدت کاهش پیدا می کند. پس از گذشت چند سال موهای قسمت های عقب 
منطقه کاشته شده دچار ریزش موی مردانه شده و نیاز به کاشت مو پیدا می کنند 
ولی متأسفانه مویی در پشت سر نمانده تا این کار را انجام دهیم. پس به عنوان یک 
اصل بایستی همیشه در برداشت مو از ناحیه دهنده جانب احتیاط را رعایت کرد و برای 

آینده هم ذخیره ای باقی گذاشت.
4( کاشت موی طبیعی سرطان زا است.

این مسئله به هیچ عنوان صحت ندارد و اصوالً ماهیت انجام کار در کاشت موی 
ندارد. مهمترین  پوست  زای  با عوامل سرطان  ارتباطی  است که هیچ  طبیعی طوری 
عوامل دخیل در سرطان پوست عبارتند از: ژنتیک، برخی مواد معدنی مثل آرسنیک و 

سیلیکون، اشعه آفتاب، هیدروکربن های کارسینوژن و برخی بیماری های ارثی.
5( پس از کاشت موی طبیعی سردردهای بدی بوجودمی آید.

سردردهایی  گاهی  شد(  می  استفاده  غیرظریف  لوازم  از  )که  قدیمی  متدهای  با 
پس از کاشت مو بوجود می آمد ولی این مسئله با تکنیک های مدرن امروزی و بهره 
فرد  اگر  درحقیقت  است.  شده  منتفی  ظریف  بسیار  و  میکروسکوپیک  ابزار  از  گیری 
دچار سردردهای میگرنی باشد با کاشت موی طبیعی میزان سردرد وی کاهش پیدا 
می کند. البته در 2-1 شب اول پس ازکاشت مو امکان وجود سردرد خفیف )مثل هر 
عمل دیگر( می رود که با مسکن های معمولی به سرعت برطرف شده و مشکل خاصی 

پیش نمی آید.
6( با کاشت موی طبیعی از ریزش موهای موجود فرد )موهایی که در حال حاضر 

وجود دارند( هم جلوگیری خواهد شد.
مشخص است که کاشت مو برای وضعیت فعلی طاسی بیمار انجام شده و درمان 
دیگری جز تجویز داروهایی مثل ماینوکسیدیل و فیناستراید )اگر اثر کنند( برای ریزش 
موهای موجود فرد نمی توان انجام داد. ریزش یا عدم ریزش موهای فرد در آینده در 

رابطه با وضعیت ژنتیکی وی بوده و ارتباطی با کاشت موی فعلی ایشان ندارد.
الزم به ذکراست که اگر کاشت مو توسط افراد و پزشکان فاقد صالحیت علمی برای 
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انجام این کار حساس انجام شود احتمال آسیب رسیدن به موهای موجود فرد وجود 
داشته و ممکن است این موها دچار ریزش شوند ولی در هر حال ریزش موی ژنتیکی 

وی تحت الشعاع قرارنمی گیرد و سیر خود را طی می کند.
 7( تا هر مقداری که فرد تمایل داشته باشد می توان خط رویش مو در جلوی سر 

را پایین آورد.
خط رویش مو درجلوی سر درحقیقت یک نوار باریک از پوست سر بوده که حد 
نوار است.  این  نواحی پشت  با پوست کاماًل پرموی  فاصل پوست بدون موی پیشانی 
طراحی این خط یک سری محاسبات داردکه رعایت آنها برای حصول نتیجه خوب و 
طبیعی بسیار مهم است.اگر به عکس دقت کنید متوجه می شوید که از خط رویش مو 
در جلوی سر تا انتهای چانه را می توان به 3 قسمت مساوی تقسیم کرد که عبارتنداز:

الف( از خط رویش مو تا ناحیه بین دو ابرو، ب( از ناحیه بین دو ابرو تا نوک بینی 
و ج( از نوک بینی تا انتهای چانه.

این محاسبه  رعایت دقیق  باشند.  عادی 9 - 7 سانتیمترمی  به طور  فواصل  این 
در طبیعی نشان داده شدن خط موی جدیدی که برای بیمار درست می شود، نهایت 

اهمیت را دارا می باشد.

بخش های مساوی از چانه تا خط رویش مو در جلوی سر

 
فاکتورهایی که در طراحی مناسب و صحیح خط موی جلوی سر از سوی پزشک 

لحاظ می شوند عبارتند از:
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احتمال ریزش مو  بیمار،  نوع ریزش موی سر، سن فرد، شکل کلی سر  و  میزان 
درآینده )و لذا نیاز به جلسات بعدی کاشت مو( و انتظارات شخص.

اصرار بیمار به پایین آوردن زیاده از حد این خط یا ِگردکردن بیش از معمول آن 
موجب غیرطبیعی شدن موهای جلوی سر می گردد و نمای خوبی ندارد. اکثر بیمارانی 
درآمدند  موها  وقتي که  ندارند  موافقت  پوست  پیشنهادی متخصص  با خط موی  که 
نظرشان عوض شده و متوجه می شوندکه آن موقع حق با پزشک معالجشان بوده است. 
در هرحال اگر هم پس ازدرآمدن موها نارضایتی وجودداشته باشد، همیشه می توان آن 
را پایین ترآورد یا گردتر نمود ولی اگر این خط از ابتدا بَد طراحی شود اصالح آن بسیار 
مشکل و گاهی غیرممکن است. طراحی خط موی جلوی سر مطلبی است که اغلب 
وقت زیادی را گرفته و در مورد محل و شکل آن باید به اندازه کافی با بیمار مشورت 

شود و هیچگاه درخواست های غیرمنطقی اشخاص مورد موافقت قرار نگیرد.
به طور کلی بهتراست که در طراحی خط مو محتاط عمل نموده زیرا همیشه مي 
توان بعداً خط مو را پایین تر آورد ولی باالتر بردن آن خیلی مشکل است. بیماران کم 
سن معموالً درخواست خط موي پایین تر از حد طبیعی را دارند درحالی که ممکن 
براي سن  باشد ولي مسلماً  پایین براي سن 20 سالگي مناسب  است یک خط موي 
40-30 سالگي زشت و غیرعادي بوده و هرچقدر سن باالتر برود غیرطبیعی بودن این 
خط مشخص تر می گردد. متأسفانه قانع کردن افراد از این نظر بسیار مشکل بوده و به 
همین دلیل این اشخاص طعمه خوبی برای شیادان از خدا بی خبر می باشند. بخصوص 
بیماران کم سن و دارای ریزش موی شدید در صحبت با پزشک نرمش کمتری نشان 
داده و رسیدن به تفاهم باآنها دشوار است زیرا این گروه سنی درباره محل مناسب خط 
موی جلوی سر برداشت نادرستی داشته و چون به شدت نگران وضعیت فعلی خود 

هستند نمی توانند در مورد آینده خود تصوردرستی داشته باشند.
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 قبل از کاشت مو                                                                         پس از کاشت مو
طراحی خط موی جلوی سر به صورت بسیار طبیعی  

طاس  منطقه  در  ازکاشت  پس  دهنده  منطقه  از  شده  برداشته  موهای  تعداد   )8
بیشترمی شود و تراکم آن به مرور زمان افزایش می یابد.

به صورت عادی  با گذشت زمان  و  زیاد نشده  تولد  از  تعداد موهای هر فرد پس 
کاهش هم پیدا می کند. بنابراین هر تعداد مو که کاشته شود همان مقدار درمی آید و  

تغییری در تعداد آنها بوجود نخواهدآمد.
9( موها را می توان از پوست سر برداشت و در آزمایشگاه آن ها را تکثیرنمود.

این مسئله فعاًل در حد تحقیقات و آزمایشگاه بوده و کاربرد عملی پیدا نکرده است.
از موی نواحی دیگر )بجز پشت و اطراف سر( شامل ریش، زیربغل، منطقه   )10

تناسلی، سینه، پشت، شکم و دست و پا می توان بعنوان منطقه دهنده استفاده کرد.
 موهای مناطق مختلف بدن دارای تفاوت های ساختاری و اساسی با یکدیگربوده 
و لذا نمی توان از موی هر ناحیه از بدن بجای موی سر استفاده کرد. بهترین مو برای 
کاشت مو ناحیه مشخصی از پشت و اطراف سر می باشد. موهای نواحی دیگر اگر چه 
ازنظر تئوری می توانند مورد استفاده قرارگیرند ولی به دالیل زیر به درد این کار نمی 

خورند:
الف( برداشت  مو از این نواحی برای بیمار بسیار مشکل و دردآور بوده و ناراحتی 

زیادی ایجادمی نماید.
ب( اِسکار )جوشگاه( محل برداشت مو از نواحی دیگر برخالف پشت سر )که در زیر 
خواب موهای باالی محل برداشت مخفی می شود( پوشانیده نشده لذا همیشه آشکار 

است و درضمن امکان بروز ِکلویید )گوشت اضافه( دراین منطقه بسیار باال است.
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ِکلویید )گوشت اضافه( ناشی از برداشت مو از سینه
 

ج( رشد موهای نواحی دیگر نسبت به موهای سراغلب کمتر است، این موها معموالً 
نازک و دارای رنگدانه کمی بوده و بطورکلی تفاوت های زیادی از نظرمشخصات رشدی 

و ظاهری با موهای َسر داشته و لذا عمدتاً مناسب کاشت مو در َسر نمی باشند.
د( میزان هرزرفتن )پِرت( موهای بدن هم در زمان برداشت و هم درحین کاشت 

نسبت به موهای پشت َسر بسیار باالتر است.
استفاده  مو  بانک  عنوان  به  سر  پشت  موهای  از  همیشه  بهتراست  دالیل  این  به 

نماییم و فقط در موارد استثنایی از موهای بدن استفاده کرد.
11( از موی دیگران می توان برای کاشت مو استفاده کرد.

به دلیل عدم تطابق خصوصیات بافتی و سیستم ایمنی ما بین انسان های گوناگون 
درصورت استفاده ازموهای شخص دیگر این موها پس زده می شوند و نمی گیرند.

غالباً این سؤال پیش می آیدکه چرا پیوند اعضا دیگر بدن مانند کلیه، قلب و غیره 
پس زده نمی شود؟ جواب این است که اوالً احتمال پس زده شدن پیوند در مورد سایر 
اعضا بدن هم وجود داشته و باال است و ثانیاً بیمار برای جلوگیری از دفع عضو پیوندزده 
عوارض  از  یکی  کند.  مصرف  ایمنی  سیستم  داروهای ضد  عمر  آخر  تا  بایستی  شده 
مصرف این داروها ریزش مو است ولی چون بیمار به عضو پیوند زده شده نیاز دارد و 
ادامه زندگی وی وابسته به وجود عضو پیوندی است لذا مجبور است ریزش مو را تحمل 

نماید ولی در مورد پیوند مو این مسئله صدق نمی کند.
12(کاشت موی طبیعی را می توان در هر سنی انجام داد.
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با توجه به اینکه ریزش موی مردانه یک فرآیند دایمی و رو به گسترش می باشد و 
با درنظرگرفتن محدودیت هایی که درکاشت موی طبیعی وجود دارد بهتراست زمانی 
اینکار را انجام دهیم که اوالً به اندازه کافی از موها ریخته شده باشد )تا به پیوند مو 
ثابتی  تقریباً  و  پایدار  مرحله  یک  به  موی شخص  ریزش  ثانیاً  و  بدهد(  خوبی  جواب 
رسیده باشد. حداقل سنی که معموالً برای انجام کاشت موی طبیعی درنظرگرفته می 

شود با در نظر گرفتن کلیه شرایط شخص بین 25  تا 30سالگی است.
13( باید بگذارم تا کاماًل طاس شوم و بعد برای کاشت مو مراجعه نمایم.

این سؤالی است که اکثر مردان جوان مبتال به طاسی خفیف از پزشک می کنند. 
تاریخچه  طاسی،  نوع  و  شدت  سن،  مثل  گوناگونی  عوامل  به  پرسش  این  به  پاسخ 
خانوادگی طاسی و بسیاری عوامل دیگرداشته ولی به طورکلی بهتر است تصمیم گیری 
را به عهده متخصص پوست خود گذاشته و اگر متخصص پوست باوجدان به شما توصیه 
کردکه این کار انجام داده و یا بالعکس آن را به تعویق بیندازید حتماً گوش کرده و در 

صحبت های وی تردید ننمایید.
14( کاشت مو با استفاده از لیزر بهتر از کاشت موی معمولی است.

برخی از پزشکان پس از انجام کاشت مو از لیزر برای بهبودی سریع تر زخم های 
موجود استفاده می کنند ولی لیزر ارتباطی به تکنیک برداشت و کاشت مو )که مهم 
ترین قسمت های کاشت موی طبیعی را تشکیل داده و نتایج کاشت مو به انجام درست 
از لیزر برای شما  با استفاده  آنها وابسته است( نداشته و اگر کسی ادعا می کند که 
کاشت موی بهتری انجام می دهد، قصد فریب شما را داشته و ادعای ایشان کذب می 

باشد.

      یک فرد طاس چه زمانی بهتر است پیوند مو را انجام دهد؟

به  انجام مي دهندکه  را زمانی  این عمل  اکثراً  این سؤال مشکل است.  به  جواب 
اندازه کافی از موها ریخته شده ولی هنوزکاماًل طاس نشده اند. درکل بهتر است فرد 
زمانی این کار را انجام دهدکه نسبتاً جوان )45-25 سال( و از نظراجتماعی فعال است 
و مي خواهد درکار و زندگی پیشرفت نماید. البته کاشت مو حتی دردهه های 6 و 7 
زندگی نیزبه شرط اینکه فرد از نظر وضعیت کلي سالمتي مشکلي نداشته باشد، نتایج 

خوبی خواهدداشت.
در صورتی که شروع فرآیند نازک شدن موها و طاسی در اواخر نوجوانی و اوایل 
دهه 20 باشد می توان باحتمال زیاد پیش بینی کرد که این فرد دچار طاسی شدید و 
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کامل خواهد شد. در حالي که اگر این اتفاق در دهه سوم و چهارم زندگی بیافتد می 
توان تصور نمود که که فرد مبتال به کم مویی وسیع و شدید نخواهد گردید. این مسایل 
همگی در تصمیم گیری برای انجام یا عدم انجام کاشت مو در یک فرد متقاضی پیوند 

مو تأثیر بسزایی دارند.

قبل از کاشت مو                                                                  پس از کاشت مو

      کاشت مو، یک برنامه ریزی دراز مدت
بسیاری از متقاضیان کاشت مو خواهان خط موی جلوی سر متناسب با سن فعلی 
خود )و حتی گاهی سنین نوجوانی!( هستند و یا اینکه تراکمی را می پسندند که با 
سال های قبل وی مطابقت داشته باشد. باید این نکته را در ذهن داشته باشیم که سن 
هر فرد رو به جلو بوده و شخص با گذشت هر سال از عمرش در حال پیر شدن است. با 
توجه به اینکه که موهای کاشته شده عمدتاً دایمی بوده و نمی ریزند لذا برای طراحی 
خط موی جلوی سر و ایجاد تراکم در منطقه طاس بایستی همواره حداقل 10 الی 15 
سال آتی زندگی فرد را در نظر گرفت )مگر اینکه فرد در سن باال اقدام به کاشت مو 
بنماید( تا نتیجه حاصله برای همه عمر شخص زیبا و مطلوب باشد. اگر این نکته ظریف 
در مد نظر قرار نگیرد ممکن است که ماحصل پیوند مو برای چند سال مورد پسند 
همگان باشد ولی با عبور از دهه سوم و چهارم زندگی وضعیت موهای فرد به دلیل عدم 
تناسب با سایر مؤلفه های صورت وی به شکل عجیب و غریب و خنده آوری درمی آید. 
لذا همواره توصیه های متخصصین پوست و مو را در این زمینه جدی گرفته و گول 

وعده و وعیدهای کاذب دیگران را نخورید.
با عمل زیبایی بینی و غیره فرق می کند  توجه داشته باشید که کاشت مو ذاتاً 
زیرا در سایر اعمال زیبایی نتیجه کار )خوب یا بد( ثابت بوده و تغییر نمی کند ولی 
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در کاشت مو )حتی اگر نتیجه کار بسیار عالی شود( به دلیل از دست رفتن تدریجی 
موهای قبلی فرد )در اثر عامل ژنتیک که غیرقابل تغییر است( نیاز به پیوند موی دوم 
و سوم وجود دارد و لذا وقتی که شخص درصدد انجام کاشت مو است بایستی درنظر 
داشته باشد که با انجام یک نوبت پیوند مو وارد راهی می شود که برگشت ناپذیر بوده 

و درصورت نیاز به جلسات بعدی کاشت مو بایستی حتماً اینکار را انجام دهد

      روش های انجام پیوند موی طبیعی

در پیوند موی طبیعی از پشت و کناره هاي سر مو برداشته شده و در بخشهای 
طاس شامل سر، ریش، سبیل و ابرو کاشته مي شود. این کاربه 2 روش میکروسرجری 
)FUT( و روش غیرجراحی )FIT=FUE( انجام می شود. طریقه کاشت موهای برداشته 
شده در هر دو روش FIT و FUT یکسان است و موها درهر 2 روش بصورت میکروگرافت 
کاشته می شوند و لذا اختالف این دو روش فقط در نوع برداشت موها است. به عنوان 
 FIT متد استاندارد پیوند مو در دنیا بوده و روش FUT یک اصل کلی در حال حاضر
بیشتر به عنوان روش کمکی )یعنی جلسه دوم کاشت مو( و به جهت افزایش تعداد 
گرافت های برداشته شده مورد استفاده قرار می گیرد و فقط موارد کمی هست که از 

روش FIT به عنوان جلسه اول پیوند مو استفاده می شود.
کاشت مو یک عمل جراحی سرپایي محسوب شده و نیازي به بستري شدن در 
بیمارستان ندارد. این کار در اطاق عمل کلینیک و یا مرکز جراحی محدود و با ابزارهای 
عمدتاً یک بار مصرف انجام و احتمال بروز عفونت به دلیل ماهیت سرپایی آن و رعایت 

احتیاط های الزمه تقریباً صفر است.
مناطق مختلف پوست سر که برای انجام کاشت موی طبیعی دارای اهمیت هستند 

عبارتند از:
الف( منطقه برداشت مو )بانک مو(

منطقه خاصی از پشت و طرفین سر را بانک مو می گویند. موهای این مناطق دارای 
این  اثرات ریزش موی  تأثیر  لذا تحت  نبوده و  گیرنده هورمون مردانه )تستوسترون( 
هورمون قرارنمی گیرند. بنابراین این نواحی حتی در افرادی که دارای ژنتیک مثبت 
اینکه خیلی کم دچار  یا  بر وقوع طاسی مردانه هستند مبتال به طاسی نشده و  دال 
ریزش مو می گردند و این موها معموالً تا سنین باال باقی می مانند. نکته مهم این است 
که این موها خاصیت عدم ریزش خود را حتی در صورت انتقال به نواحی طاس نیز 
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حفظ کرده و نمی ریزند و به همین دلیل موهای پشت و طرفین سر هر شخص بهترین 
منبع )بانک( برای برداشت می باشد و این چیزی است که درطول سال ها انجام کاشت 

موی طبیعی به اثبات رسیده است.

نمای شماتیک بانک مو در پشت سر

نمای شماتیک بانک مو در طرفین سر

 
بسته به مشخصات پوست و موی فرد در بانک مو و روش انجام شده برای برداشت 
مو ) FUT ، FIT و یا روش ترکیبی( می توان از این منطقه )بدون اینکه مشکلی برای 
 FUT فرد بوجود آید( 4 - 3 مرتبه برداشت نمود. با برداشت مو از این ناحیه به روش
یک خط اسکار )جوشگاه( باریک در محل بوجود آمده که از نظر علم زیبایی ناپیدا بوده 
زیرا در زیر خواب موهای پشت سر مخفی می شود. واضح است که در صورتی که فرد 
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موهای سرش را از تَه بزند این خط باریک به مقدارکم دیده خواهد شد.

FFF اسکار بسیار ظریف و مویی در پشت سر به روش

در روش FIT فولیکول های مو با استفاده از پانج بسیار ظریف بصورت تک به تک 
برداشته می شوند. محل برداشت بصورت اسکارهای دایره ای بسیار کوچک )کمتر از 
یک میلیمتر( درآمده که همانند روش FUT در زیر خواب موهای پشت سر مخفی می 

شوند ولی اگر فرد موهایش را از تَه بتراشد مشخص خواهند بود.
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FIT اسکارهای نقطه ای کوچک در پشت سر به روش

نکته بسیار مهم درمورد تعداد موهای قابل برداشت از بانک مو در پشت سر این 
است که گاهاً افراد با تبلیغات دروغین دچار این سؤال می شوند که آیا واقعاً امکان دارد 
که تعداد بسیار زیاد )گاهی 16 – 12 هزار گرافت( از بانک مو در یک جلسه برداشت 
نمود؟ جواب این است که این مسئله در اکثر موارد یک دروغ بزرگ و فریب آشکار 
است و حتی اگر هم این امر امکان پذیر باشد، برداشت مو از نواحی غیر از بانک مو 
)باال، پایین و جلوی بانک مو( انجام شده است که به دلیل ماهیت ناپایدار موها در این 

مناطق، این موها عاقبت دچار ریزش موی مردانه می شوند.
این پرسش همواره از سوی بیماران مطرح می شود که آیا الزم است موهایم را برای 
انجام کاشت مو کوتاه کنم؟ پاسخ این سؤال بستگی به روش کاشت مو دارد. برای انجام 
متد FIT کوتاه کردن تقریباً کامل موهای بیمار الزامی بوده و بدون تراشیدن کامل موها 
انجام FIT غیرممکن می باشد. در مورد روش FUT قسمت برداشت مو در پشت سر را 
می توان کاماًل کوتاه نکرده بلکه فقط نوار را )که می خواهیم برداشت کنیم( با نمره 4 
کوتاه نمایم که در این صورت حتی بالفاصله پس از اتمام عمل هم هیچکس متوجه 
برداشت نوار نخواهد شد. ولی در مورد قسمت کاشت بایستی این منطقه دارای موهای 
تقریباً کوتاه باشد )در حد نمره چهار( درغیر این صورت جاگذاری گرافت ها در البالی 
موهای بلند موجود در محل کاشت بسیار مشکل می باشد. از طرف دیگر وقتی که موها 
را در منطقه کاشت کوتاه نکنیم شستشوی محل کاشت پس از عمل خیلی سخت شده 
و بایستی بیمار احتیاط زیادی به خرج دهد تا آسیبی به موهای کاشته شده وارد نشود. 
به طور کلی نظر مؤلف کوتاه کردن کامل همه موهای سر با نمره 4 قبل از انجام کاشت 
مو می باشد البته همانطور که گفته شد این مطلب برای قسمت برداشت در پشت سر 
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اجباری نبوده ولی در هر حال اگر انجام شود بهتر می باشد.
ب( مناطق کاشت مو

جلوی سر، منطقه باالی سر )قله سر( و منطقه پشت سر )ِورتکس( نواحی از پوست 
سر هستند که درگیر روند طاسی مردانه شده و می توان در آن ها کاشت مو انجام داد. 
منطقه جلوی سر خود شامل 3 قسمت است: خط موی جلوی سر، منطقه پشت خط 
موی جلوی سر تا قله سر و منطقه شقیقه ها. مسائل در رابطه با کاشت مو در خط 
موی جلوی سر قباًل توضیح داده شده است. بسیاری از افراد جوان و کم¬سال با ریزش 
مو در شقیقه ها برای کاشت مو مراجعه کرده که به همان دالیلی که در قسمت های 
قبلی گفته شده است این کار را زمانی می توان انجام داد که وضعیت ریزش موی فرد 
به یک حالت پایدار رسیده است یعنی 30 الی 35 سالگی و قبل از این سن کاشت 
مو در شقیقه ها گرچه انجام شدنی است ولی کار صحیحی نبوده و عاقالنه نمی باشد.

ریزش موی شدید و کامل در ناحیه جلوی سر
این شخص کاندید خوبی برای کاشت مو است
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این مرد 45 ساله دارای ریزش مو در شقیقه ها است.
ایشان با توجه به 45 ساله بودن مورد خوبی برای کاشت مو می باشد

ریزش قابل مالحظه مو در نواحی جلوی سر و قله سر

دارای  آن  موهای  که  مو  بانک  و  سر  قله  مابین  است  ای  ناحیه  ِورتکس  منطقه 
خواب های متفاوتی هستند. طرح رشد مو در این منطقه در اصطالح به صورت گردبادی 
است و این نکته ای است که در کاشت مو در این منطقه بایستی دقیقاً در مدنظر قرار 

گرفته و رعایت شود.
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طرح گردبادی رویش مو در منطقه ورتکس

ریزش مو در این منطقه معموالً به شکل یک دایره بدون مو است. اگر در سن پایین 
)که هنوز وضعیت ریزش مو در این منطقه ثابت و پایدار نشده است( اقدام به کاشت 
مو در ورتکس نماییم معموالً اطراف دایره کاشته شده )به دلیل پیشرفت روند طاسی( 
منطقه  در  مو  انجام کاشت  لذا  آید  بوجود می  منظره زشتی  و  خالی گردیده  مجدداً 

ورتکس در سن پایین کار بسیار اشتباهی می باشد.

 

    قبل از کاشت مو                                                 پس از کاشت مو
کاشت موفقیت آمیز مو در منطقه ورتکس
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به عنوان یک اصل کلی برای مناطق 3 گانه ریزش مو در سر بایستی زمانی کاشت 
مو را در نظر گرفت که طاسی قابل مالحظه و شدید در این مناطق بوجود آمده و سن 
فرد هم حداقل 30 - 25 ساله باشد. البته حتی برای این قانون کلی هم استثنائاتی 
وجود دارد و در هر حال بهتر است همیشه حقیقت امر را از متخصصین پوست دارای 
صرف  به  هیچگاه  و  شده  جویا  طبیعی  موی  کاشت  در  کافی  کاری  تجربه  و  سابقه 
تبلیغات و وعده و وعیدهای افراد غیرمتخصص مبادرت به انجام پیوند مو زده نکنید 
زیرا با این کار شخص در راهی قدم می گذارد که انتهایش جز تباهی و پشیمانی چیزی 
های  صحبت  تا  بزنید  پزشکی  جرایم  های  دادگاه  به  سری  است  کافی  بود.  نخواهد 

دلسوزانه مؤلف را به خوبی متوجه شوید.

ریزش قابل مالحظه مو در نواحی جلوی سر و قله سر
این شخص کاندید عالی برای کاشت موی طبیعی است

از کاشت مو                                                                پس از کاشت مو
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) FUT ( روش میکروسرجری )1
درروش FUT با بیحسی موضعی و بدون احساس درد یک نوار از پوست بانک مو 
)پشت سر( برداشته شده و سپس محل برداشت با نخ بسیار ظریف و سوزن مخصوص 

دوخته و ترمیم می گردد.

بانک مو ناحیه خاصی از پشت سر می باشد که موهای آن به دلیل نداشتن گیرنده 
هورمون های مردانه دچار ریزش نمی شوند. دقت در محل برداشت از بانک مو بسیار 
مهم است. اگر موها باالتر یا پایین تر از ناحیه مناسب برداشته شوند و یا ازموهای جلوی 
گوش ها )ناحیه گیجگاهی( استفاده شود با پیشرفت طاسی درآینده )که احتمال آن 
زیاد است( اِسکار محل برداشت )که تا بحال با موهای پشت و طرفین سرپوشیده شده 
و پنهان می گردید( آشکار گشته و به خوبی قابل رؤیت خواهد بودو درضمن احتمال 
ریزش موهای کاشته شده در آینده می رود زیرا این موها دارای گیرنده هورمون های 
مردانه می باشند. لذا بایستی در برداشت موهای این منطقه دقت کافی بعمل آمده و 

برداشت مو از محل مناسب انجام شود.

محل برداشت مو درپشت سر )بانک مو(

 10  -  18 آن  عرض  سانتیمترو   20  -  30 سر  پشت  از  برداشت  قابل  نوار  طول 
طوری  آن  عرض  و  طول  بایستی  زیرا  داشته  محدودیت  نوار  این  ابعاد  میلیمتراست. 
و پوست تحمل کشش آن  نیآمده  وارد  به پوست پشت سر  انتخاب شود که آسیبی 
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را داشته باشد و ازآن مهم تر به بخیه های پشت سر )که البته بسیارظریف هستند( 
فشاری وارد نیامده تا اِِسکار)جوشگاه( بخیه فوق به صورت یک خط مویي درآمده و 
معلوم نباشد. عوامل متعددی در ایجاد شکل نهایی اسکار محل برداشت از پشت سر 

دخالت دارند شامل:
الف( رعایت تکنیک صحیح جراحی و استفاده از نخ بخیه مناسب و ظریف.

ب( حفظ بهداشت محل برداشت مو در حین کار و روزهای پس از عمل.
پ( کشش پوست بیمار.

ت( در نظرگرفتن محل مناسب برای برداشت.
مادرزادی در ساختارُکالژن  اختالالت  ای درشخص مثل  بیماری های زمینه  ث( 
همراه  اشکال  با  بخیه  محل  خوردن  جوش  صورت  این  در  که  زخم(  ترمیم  )ملکول 

خواهدبود.
ج( برداشت های قبلی از بانک موی فرد که پوست را سفت و غیرقابل انعطاف می کند.

چ( مراقبت صحیح از منطقه برداشت در روزهای پس از کاشت مو
اکیداً توصیه می شود که منطقه برداشت در پشت سر را برای 2 هفته پس از کاشت 
مو با حوله گرم و مرطوب به دفعات درطول روز و شب کمپرس نموده و در همین مدت 
ناحیه  این  ناحیه گردن رو به جلو پرهیز شود. شستشوی مرتب  از  از خم کردن َسر 
نیز اهمیت بسزایی دارد. درصورت رعایت نکات فوق معموالً محل برداشت به شکل 
یک خط مویی نازک درآمده که در زیر خواب موهای پشت سر مخفی شده و معلوم 
نمی باشد. به عبارت دیگر پس از انجام کاشت مو و وقتي که التهابات و قرمزی محل 
برداشت برطرف شد به صورت عادی هیچکس متوجه محل برداشت نخواهد شد مگر 
اینکه موها از ته تراشیده شوند که حتی در آن زمان هم فقط یک خط باریک اسکار 
دیده می شود. برداشت نوار فوق در صورتي که به درستی انجام شود هیچگونه آسیبی 
به اعصاب و عروق اصلی پوست سر وارد نمی کند زیرا سطح برش در باالی عروق و 

اعصاب مهم پوست قرار دارد.
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در این بیمار برداشت مو از ناحیه پایین تر از منطقه درست برداشته شده است
نتیجه کار این است که نه تنها اسکار محل برداشت زشت و بدمنظره می شود

بلکه موهای کاشته شده هم به زودی دچار ریزش می شوند

ــراد  ــت اف ــه دس ــا ب ــه ه ــده و بخی ــت نش ــرِجری رعای ــول و آداب میکروِس ــت اص ــون بخ ــار نگ ــن بیم در ای
ــد ــی باش ــل م ــت در مح ــیار زش ــیع و بس ــکارگذاری وس ــه آن اس ــت و نتیج ــده اس ــواد زده ش ــادان و بیس ن
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در صورت رعایت اصول جراحی و انجام کار به دست متخصص مربوطه
نتیجه برداشت نوار از پشت سر در روش FUT تقریبًا نامعلوم خواهد بود

درصورت برداشت مو توسط افراد فاقد صالحیت علمی و تخصصی
این نتایج زشت و زننده بوجود می آیند
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سپس این نوار به قطعات کوچک تقسیم می گردد به طوري که ریشه موها سالم 
و دست نخورده باقی بماند. این کار باید باسرعت )و البته دقت( باال انجام شود تا مدت 

زمان بیرون ماندن فولیکول های مو در بیرون از بدن به حداقل برسد.

قطعه کوچک بدست آمده از نوار پوستی

متعاقباً این قطعات کوچک هم ُخرد شده تا اینکه گرافت به دست آید که در هر 
گرافت 3 - 1  تارمو وجود دارد.

گرافت های حاصله درمحلول سرم نمکی خنک قرارداده می شوند. دراین محلول 
تا 4-2 ساعت )و گاهی بیشتر( زنده و بدون آسیب به  را  خنک می توان گرافت ها 

بافت های حیاتی آن نگهداری نمود.
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گرافت های آماده شده در محلول سرم نمکی
 

سپس منطقه طاس )گیرنده مو( ابتدا تحت بیحسی کامل درآمده و مقداری محلول 
سرم نمکی در زیر آن تزریق شده تا پوست ورم کرده و ایجاد شکاف و جاگذاری گرافت 
ها راحت تر انجام شود. بعد شکاف های بسیارظریف و متعدد با استفاده از تیغ های 
خیلی نازک و کوچک در مناطق طاس ایجاد مي گردد. محور طولی این شکاف ها و 
زاویه و عمق فرورفتن تیغ برای هر منطقه از موضع کاشت مو متغیر بوده و دقت در 
این مرحله است که نتیجه نهایي کاشت مو را مشخص می نماید. مهم ترین فاکتور در 
مورد جهت  مویي که بعد از کاشت درمی آید زاویه شکافی است که ایجاد مي شود 
به عبارت دیگر هر زاویه و جهتی که در زمان درست کردن شکاف ایجاد شود موی در 
حین کاشت هم از آن تبعیت مي کند و متعاقباً مو با همان جهت از پوست بیرون آمده 
و رشد می کند. به صورت معمول بایستی جهت شکاف ها موازی با جهت رشد موهای 
موجود فرد بوده و یا از جهت موهای قبلی فرد در همان منطقه تبعیت نماید و عمق 

آن هم 6 - 4 میلیمتر می باشد.

شکاف های ایجادشده )به نمای نامنظم شکاف ها توجه شود(
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یکی از نکات بسیار مهم در مورد شکاف های ذکر شده ابزاری است که برای ایجاد 
آنها مورد استفاده قرار می گیرد. اگر این شکاف ها با تیغ ضخیم، عریض و به شکل 
ُمدور ایجاد شود زخم ناشی از آن پس از جوش خوردن به شکل یک برآمدگی )مانند 
فرورفتگی )گود شدگی( در پوست خودنمایی کرده که منظره  پوست مرغ( و گاهی 
بسیار زشتی ایجاد می کند. در صورتی که هر چقدر این تیغ نازک تر، کوچک تر و 
شکل آن به صورت مستطیل تر باشد، محل جوش خوردن زخم آن کمتر بر روی پوست 

نمایان بوده و منظره کاماًل طبیعی ایجاد می کند.

تیغ مناسب از نظر عرض و ضخامت برای ایجاد شکاف در منطقه طاس

برجستگی و فرورفتگی پوست در اطراف موهای کاشته شده به دلیل استفاده از تیغ نامتناسب
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پوست اطراف موهای کاشته شده درصورت استفاده
از ابزار مناسب به صورت طبیعی و بدون گودرفتگی است

گاهی فرد در مورد جهت و خواب موهایش پس از کاشت مو سؤال می کند و فکر 
می کند که مثاًل اگر موهایش را به سمت چپ شانه میزند لذا بایستی جهت شکاف 
ها هم به آن سمت باشد در حالی که زاویه ایجاد شده در شکاف ها بایستی از اصول 
طبیعی تبعیت نموده و جهت خواب موهای فرد )چپ، راست و یا باال( گرچه لحاظ می 

شود ولی ارتباط زیادی به این مسئله ندارد.

شکاف های ایجادشده در منطقه طاس

پس از آن هرگرافت در یک شکاف قرارداده مي شود. این مرحله بسیار وقت گیر 
بوده و حدود 4 - 3  ساعت طول مي کشد. بهتر است موهای کاشته شده 5 - 4 میلي 
متر بلندی داشته باشند. انتقال گرافت ها از محلول نمکی خنک به داخل شکاف ها با 
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پنس های بسیارظریف و نازک انجام می شود تا آسیبی به آنها وارد نیاید. زمان انتقال 
برای هرگرافت نبایستی از 3-2  دقیقه تجاوز نماید و در طول این مدت هم گرافت ها 
توسط سرم نمکی خنک به طور مرتب خیس نگه داشته می شود تا از خشک شدن 
آن جلوگیری شود زیرا خشک شدن آنها در حین انتقال و کاشت در شکاف ها یکی از 

شایع ترین علل نگرفتن گرافت های پیوند زده شده است.

گرافت های کاشته شده )به نمای نامنظم کاشت دقت شود(

برای حصول بهترین نتیجه گرافت های تک مویی در قسمت خط رویش مو در 
به طور طبیعی دارای موهای تکی  از سر  این بخش  زیرا  جلوی سرکاشته می شوند 
است. گرافت های  2 و 3 تار مویی در عقب خط رویش مو و به سمت پشت سر کاشته 

می شوند تا نتیجه کاماًل طبیعی بوجود آورده شود.
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گرافت های حاوی یک تار مو                                              گرافت های حاوی 3-2 تار مو
 

 
کاشت مو در »خط موی جلوی سر« با نمای کاماًل طبیعی

بیمار در مدت زمان چند ساعته کاشت مو می تواند به تماشای فیلم مورد عالقه 
اش بپردازد، موسیقی گوش کرده و یا مطالعه کند. تعدادی از افراد هم مایل هستند که 
به جریان عمل دقت کرده و حتی گاهی خود را مشغول شمارش گرافت های کاشته 
شده می کنند. به هر حال عمل با راحتی کامل بیمار پیش رفته و ایشان هیچ گونه 
دردی نخواهند داشت. در پایان عمل آخرین بازبینی ها انجام شده تا مطمئن شویم که 
گرافت ها کاماًل در منافذ قرارگرفته اند و هیچکدام ازآنها بیرون نزده و یا خارج نشده 

اند و خونریزی هم وجود ندارد. َسر بیمار پس از اتمام کار پانسمان می شود.
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پانسمان بعد از پیوند مو
 

پانسمان کمک به کنترول خونریزی پس از عمل کرده، موضع کاشت مو را از آسیب 
های احتمالی حفظ می کند و در کل برای آرامش و رفع استرس پس از عمل در بیمار 
مفید است. پانسمان روز بعد باز می شود و پس از آن بهتر است که َسر بیمار باز بوده 
و در معرض جریان هوا و آفتاب مالیم باشد. عرق کردن برای موضع کاشت مو ضرری 
ندارد. مسایلی مثل آلودگی هوا و گرد و غبار در محل کار در حد متعارف ارتباطی به 

نتایج کاشت مو ندارند.
این است که بطور معمول در یک جلسه 6-4 ساعته معموالً    FUT بزرگ  حسن 
5 – 4 هزار تار مو )یا به عبارتی در حدود 2500-2000 گرافت( کاشته شده و لذا مدت 
زمان عمل نسبت به FIT خیلی کم¬تر است ولی بزرگترین مزیت FUT کیفیت باالی 
موهای برداشته شده )نسبت به FIT ( است بدین معنی که موها درFUT دارای چربی 
دورفولیکولی بیشتری )بخصوص در قسمت انتهایی( بوده و به اصطالح چاق تر هستند 
ناحیه  از  موی جداشده  فولیکول  بقای  در  مؤثری  بسیار  نقش  بیشتر  و همین چربی 
دهنده مو دارد. به همین دلیل بهتراست برای جلسه اول کاشت مو و بخصوص مواقعی 
که تراکم باال مورد نیازاست و یا اینکه می خواهیم کاشت مو را برای جلوی سر و خط 

رویش مو انجام دهیم از روش FUT  استفاده کنیم.
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FIT نمونه هایی از گرافت های
مالحظه کنید که قسمت انتهایی گرافت ها فاقد چربی نگهدارنده است

) FIT( روش غیرجراحی )2
نام دیگر این روش FUE است. موها درروش FIT  بجای ایجاد برش در پشت سر 
بصورت تک به تک و با دستگاهی مخصوص و بسیار ظریف به نام »پانچ« با قطر یک 
میلیمتر و یا کمتر برداشته می شوند. FIT را می توان با دست و یا با میکروموتور انجام 
داد و هیچ تفاوتی از نظر نتیجه کار بین این دو حالت وجود ندارد و لذا اگر فردی ادعا 
می کند که »من FIT را با دستگاه انجام داده و کارم بهتر است« مطمئن باشید که 

کاله بردار و شیاد است.

با برداشت هر گرافت از پشت سر در روش FIT یک زخم مدور کوچک ایجاد می 
گردد که در عرض چند روز کوچک تر و جمع تر شده و بهبود پیدا می کند ولی از محل 
آن موی جدید رشد نکرده و لذا محل برداشت به صورت یک نقطه کوچک بدون مو 
برای همیشه باقی می ماند. البته اگر کار به درستی انجام شود این اِسکار های کوچک 

و مدور بدون مو در زیر خواب موهای پشت سر مخفی می شوند و قابل دید نیستند.
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FIT محل برداشت موها در پشت سر در روش

با توجه به عکس های باال به روشنی آشکار است که در روش FIT هم اِسکارهایی 
در پشت سر )که محل برداشت گرافت ها است( بوجود می آید و لذا تبلیغات فریبکارانه 
در مورد FIT مانند »عدم اِسکارگذاری« و یا »روش بدون زخم و خونریزی« و حرف 
 FUTنسبت به FITهایی از این قبیل همگی شیادی و دروغ محض هستند. موارد کاربرد

کمتربوده و منحصر به چند مورد است که عبارتند از:
1( اگر بیمار می خواهد موهای پشت سرش را همیشه کوتاه نگه دارد زیرا حسن 
بزرگFIT این است که محل برداشت موها به دلیل عدم نیاز به برداشت نوار از پشت سر 
خیلی مشخص نبوده و لذا این روش بخصوص برای کسانی که تمایل دارند موهایشان 

را خیلی کوتاه نگه دارند روش مناسب تری است.
نوار  برداشت  امکان  لذا  و  بوده  پوست پشت سرکم  میزان کشش  که  مواقعی   )2
ازپشت سر نمی باشد. این حالت بیشتر زمانی رخ می دهدکه یکبار برای فردFUT انجام 
شده و جهت تکمیل کار قبلی و یا کاشت مو در مناطق طاس جدید بایستی کاشت 
موی مجدد انجام شود ولی به دلیل برداشت قبلی یک نوار از پشت سر امکان برداشت 
مجدد نوار مشابه وجود ندارد. البته این مسئله همیشگی نیست و در بسیاری ازموارد 
می توان 2 یا حتی 3 بار از پشت سر نوار برداشت کرد ولی اگر نتوان این کار را در 

جلسات دوم و به بعِدکاشت مو انجام دادآنگاه FIT کاربرد پیدا می کند.
جراحی  )حتی  ازجراحی  مثاًل  باشد  داشته   FITانجام به  اصرار  فرد  خود  اگر   )3
سرپایی مثل FUT ( می ترسد، تمایل به بخیه زدن و بخیه کشیدن ندارد و از اِسکار 
)خط بخیه( پشت سر نگران است و یا به دالیلی با برش پشت سر مشکل داشته و نمی 

خواهد این کار انجام شود.
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FUT 4( ترمیم اِسکار محل برداشت در پشت سر در روش
باشد  عدد   1000  –  1500 فرد  نیاز  مورد  های  گرافت  تعداد  که  صورتی  در   )5

می توان از FIT به جای FUT استفاده نمود.

 FIT محل برداشت موها در پشت سر در روش
)سمت راست یک هفته و سمت چپ 2 هفته پس از عمل(

 

الزم به توضیح نیست که با انجام FIT از تراکم موهای پشت سر کاسته می شود 
ولی اگر کار به صورت صحیح انجام شود با یک بار و حتی دو مرتبه انجام FIT کاهش 
تراکم موهای پشت سر قابل مالحظه نبوده و محل برداشت آشکار نمی باشد البته به 

شرط اینکه موهای پشت سر تا حد معینی بلند باشند.

FIT  یک سال بعد از یک جلسه                                                    FIT قبل از    
منظره پشت سر بیمار با موی بسیار کوتاه

به کم پشت شدن و کاهش تراکم موهای پشت سر بعد از FIT دقت بفرمایید
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بیمار با موی بلند
مالحظه می شود که کم پشتی ناشی از FIT با موهای اطراف پوشیده شده است

 

از گفته های فوق معلوم می شود درمواردی که تراکم موها در بانک مو کم است 
انجام FIT به صالح شخص نمی باشد زیرا به کم پشتی موها دامن زده و منظره زشتی 
شبیه بید خوردگی ایجاد می کند. گاهی افراد با پزشکانی مواجه می شوند که ادعای 
تعداد بسیار باالی گرافت با روش FIT را داشته و به همین دلیل هزینه باالیی را طلب 

می کنند. در این موارد چند فرضیه قابل قبول است:
امکان شمارش دقیق گرافت های  زیرا  دارد  برداری  فرد مربوطه قصد کاله  الف( 
کاشته شده برای بیمار به هیچ عنوان وجود ندارد. این مورد شایع ترین حالت دیده 

شده در تعداد باالی گرافت FIT است.
ب( در مواردی شخص انجام دهنده FIT به اشتباه و یا از روی عمد اقدام به برداشت 
مو از مناطق باال و پایین بانک مو می نماید تا تعداد موها بیشتر شده و پول بیشتری 
گیرش بیاید. این کار بسیار نادرست است زیرا این موها دارای گیرنده هورمون مردانه 
)تستوسترون( بوده و در سال های بعد دچار ریزش می شوند. این حالت نیز به وفور در 

کلینیک هایی که ادعای تعداد باالی گرافت FIT را دارند مشاهده می شود.
باقی  برداشت  مناطق  بین  سالم  موی  تعدادی  همواره  بایستی   FIT روش  در  ج( 
ایجاد شده  از مو )که به دلیل برداشت مو  با رشد این موها منطقه خالی  تا  گذاشت 
است( پوشانیده شود. اگر این مناطق خالی از مو خیلی به هم نزدیک باشند اگرچه 
تعداد موهای برداشت شده باال می رود ولی منظره پشت سر به حدی زشت و ناهنجار 
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می گردد که شخص تا ابد از کاری که برایش انجام شده ابراز پشیمانی می کند.
موی  کاشت  برای  اول  انتخاب  معموالً  شده  گفته  موارد  در  بجز   FIT مجموع  در 
طبیعی نبوده و در غالب موارد بهتر است که در ابتدا از FUT استفاده شود وFIT  را برای 

تکمیل کار و یا جلسات بعدی وی انتخاب نماییم.

قبل از کاشت مو                                                                پس از کاشت مو
 

با هر روشی که کاشت مو انجام شود برای 3 – 2 هفته موهای کاشته شده رشد 
کرده که این مطلب مؤید گرفتن موهای پیوند زده شده بوده و خوشحال کننده می 
باشد. سپس موها وارد فاز استراحت شده و می ریزند البته ریشه موها سالم و زنده 
است. معموالً در انتهای موی ریخته شده یک تکه کوچک پوست خشک شده قرار دارد 
که گاهی به اشتباه تصور می شود که ریشه مو می باشد که همراه با ساقه دفع شده 
است. ریزش موهای کاشته شده بدون هیچگونه خونریزی بوده و کاماًل طبیعی می باشد

به قسمت انتهایی موی کاشته شده )که دچار ریزش شده است( توجه فرمایید
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گاهی هم موها به تنهایی و بدون پوست خشک شده می ریزند و در موارد اندکی 
موها اصاًل دچار ریزش نمی شوند. درهرصورت چه موهای کاشته شده بریزند و چه 

دچار ریزش نشوند فرقی در نتیجه نهایی پیوند مو نخواهد داشت.

منظره موی کاشته شده 3 هفته بعد از پیوندمو
تعداد زیادی از موهای کاشته شده دچار ریزش شده اند

 

در روش FUT رشد مجدد موهای کاشته شده پس از 4 – 3 ماه آغاز شده و حدود 
سه ماه دیگر طول می کشد )یعنی در مجموع 7 - 6 ماه( تا موها کاماًل رشد نمایند و 
مجدداً سه الی 4 ماه دیگر زمان الزم است تا موها شکل و حالت به خود گرفته و شبیه 
موهای طبیعی شوند. در 95% موارد نتیجه کامل پیوند مو پس از یک سال مشاهده 
خواهد شد و در پنج درصد مابقی بایستی 6 – 3 ماه دیگر هم تأمل شود. موهای تازه 
رشد کرده معموالً ضعیف، نازک و کم رنگ بوده و رشد آنها نامنظم است ولی به تدریج 
قوی و محکم شده و سیکل رشد آنها هم طبیعی می گردد. موهای جلوی سر از همه 
زودتر و موهای منطقه ِورتکس از همه دیرتر درمی آیند. به طور کلی اگر همه مسایل 
فنی و پزشکی رعایت شده و کار به صورت حرفه ای انجام شده باشد پس از 12 – 9 ماه 
نمای منطقه کاشت کاماًل عادی می گردد و با وجود کمتر بودن تراکم موهای کاشته 
شده نسبت به تراکم طبیعی هیچکس متوجه کاشت مو در فرد نخواهد شد مگر اینکه 
در موهای شخص خیلی دقت شود. به عبارت دیگر اگر در همان نگاه اول به شخص 
بگویند که چه موهای قشنگی برایتان کاشته اند بدین معنی است که دیگران متوجه 
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کاشت موی فرد شده اند و لذا کار وی به صورت حرفه ای و تخصصی انجام نشده است.

     قبل از کاشت مو                                                                     پس از کاشت مو
 

 )FUT رشد مجدد موهای کاشته شده با مدتی تأخیر )نسبت به روش FIT در روش
آغاز می گردد که می تواند از چند هفته تا چند ماه باشد. به طور کلی مدت زمان قابل 
انتظار برای مشاهده نتیجه کامل پیوند مو به روش FIT  از 16 الی 18 ماه می باشد و 

قبل از این مدت نمی توان در مورد عاقبت کار انجام شده اظهار نظر نمود.
در موارد زیادی موهای تازه رشد کرده دارای نمای فِر )که بعضی مواقع شدید هم 
است( می باشند و این حالت در افرادی که قباًل دارای موهای مجعد بوده اند شایع 
تر است. این وضعیت ظرف 12 – 6 ماه بهبود می یابد ولی گاهی تا 2 سال ادامه پیدا 
می¬کند که نباید موجب نگرانی شود. گاهی هم ریشه موها در هنگام کاشت از طرف 
تیم کاشت مو دچار آسیب شده و لذا موی درآمده به صورت مجعد است. این وضعیت با 
گذشت زمان بهبودی خودبخود پیدا نمی کند و به همین دلیل است که همیشه تأکید 
می کنیم که این کار حساس و ظریف منحصراً توسط و با نظارت متخصص پوست و 

مو انجام شود.

)FUT + FIT( روش ترکیبی )3
تجربیات مؤلف نشان داده است که در مورد اکثر متقاضیان کاشت مو حدود 5 - 4 
هزار گرافت )معادل تقریبی 8-7 هزار تارمو( برای پوشش معقول و کافی منطقه طاس 
مورد نیاز می باشد و طبق صحبت های قبلی معموالً با هرکدام از روش های  FUT و 
یا FIT به تنهایی نمی توان این تعداد گرافت را به دست آورد. در اینجا می توان هر 2 
روش را با هم ترکیب نموده و در 3 - 2 روز متوالی )روز اول FUT و روز دوم و گاهی 
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سوم FIT( برای بیمار کاشت مو را انجام داده تا تراکم کافی و قابل قبول بدست آید. 
با این روش ظرف دو الی 3 روز مسئله طاسی بیمار تا حد زیادی حل شده و آرامش 
روحی و روانی برای وی بوجود خواهد آمد و تا زمانی که مناطق طاس جدید بوجود 

نیایند مشکلی برای فرد وجود نخواهد داشت.
در حقیقت اگر انتخاب فرد به درستی صورت گرفته و بخصوص فاکتورهای کلیدی 
و  وی  انتظارات  فرد،  روانی  و  روحی  وضعیت  طاسی،  شدت  و  وسعت  سن،  قبیل  از 
شود  انجام  مو  و  پوست  متخصص  توسط  کار  و  لحاظ  مو  ریزش  خانوادگی  تاریخچه 
می توان نتیجه قابل قبول و رضایت کننده با یک جلسه کاشت مو به روش ترکیبی 
بوجود آورد به طوري که هم بیمار راضی و دعاگو باشد و هم وجدان پزشک احساس 

راحتی نماید.

برای این بیمار یک ماه قبل روش FUT و یک هفته قبل روش FIT انجام شده است
به اِسکار ظریف پشت سر )محل برداشت نوار در FUT ( توجه کنید

به مناطق کوچک محل برداشت FIT در باالی خط اسکار دقت فرمایید

در چند هفته اول پس از کاشت مو معموالً پوست سر به رنگ صورتی یا قرمز بوده، 
ملتهب می باشد و گاهی خارش و سوزش دارد. این مسئله بیشتر در پوست های روشن 
مشاهده شده و به طور معمول 6 – 4 هفته طول می کشد ولی ندرتاً 4 – 2 ماه ادامه 
پیدا می کند. کمپرس گرم و مرطوب، نور مالیم خورشید و هوای تازه و گاهی لوسیون 
بتامتازون یک بار در روز )فقط برای چند روز و در صورت تجویز پزشک( مفید هستند. 
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برای مخفی کردن ظاهری این وضعیت نیز می توان از مواد آرایشی غیر حساسیت¬زا 
با نظر متخصص پوست استفاده نمود.

قرمزی و التهاب خفیف بعد از پیوند مو

      کدام روش کاشت مو بهتر است؟

معموالً این سؤال از سوی فرد متقاضی پیوند موی طبیعی مطرح می شود که باید 
از کدام روش استفاده شود تا بهترین نتیجه به دست آید. پاسخ این سؤال آسان است. 
اگر تحقیقات کافی در مورد متخصص پوست خود انجام داده اید و به ایشان اعتماد 
کافی دارید انتخاب روش مناسب را به عهده او بگذارید ولی به طور کلی همانطور که 
قباًل گفته شده است روش FUT استاندارد طالیی پیوند موی طبیعی بوده و اگر کشش 
پوست پشت سر خوب باشد FUT همیشه انتخاب اول خواهد بود و حتی در جلسات 
انجام   FUT بازهم  پوست پشت سر  مناسب  به شرط کشش  نیز  )و گاهی سوم(  دوم 
خواهد پذیرفت زیرا در FUT مقدار زیادی مو برداشته و کاشته خواهد شد، بانک موی 
فرد کمتر آسیب می بیند، تراکم باالتری قابل حصول است و نتیجه طبیعی¬تر و بهتری 

بوجود می آید.
به جز مواردی که انجام FIT به صالح بیمار است )که در قسمت مربوطه توضیح 
و  بوده   FUT روش  کننده  کمک  همیشه   FIT روش  موارد  سایر  در  است(  شده  داده 

هیچگاه نباید به تنهایی مورد استفاده قرار گیرد.
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      تست های آزمایشگاهی قبل از عمل

CBC - BS - BUN - Cr - AST - ALT - Alk Ph - BT -  PT - PTT - CT
HIV  Ab -  HCV  Ab - HBS  Ag  &  Ab - Blood group & Rh

      توصیه های مهم قبل از پیوند موی طبیعی

الکلي، داروهاي  از مصرف مشروبات  از پیوند موی طبیعی  -7 روز قبل  براي 10 
مسکن و ضددرد مثل قرص آسپرین، بروفن، ایندومتاسین )استامینوفن اشکالي ندارد(،  
قرص ویتامین E ، داروهای ضدانعقاد خون مثل وارفارین و هپارین، سیر خوراکی و 

سیگار خودداری شود.
در صورتي که داروی خاصی را به طور مرتب مصرف می کنید و یا بیماری مهمی 
دارید حتماً این موضوع را در جلسه مشورت ابتدایی به پزشک اطالع دهید زیرا در این 
موارد الزم است یک برگه مبنی بر بالمانع بودن انجام عمل جراحی کاشت موی طبیعی 
)با توجه به نوع بیماری و دارویی که برای آن مصرف می شود( از سوی پزشک معالج 
برای کلینیک کاشت مو ارائه دهید. توجه داشته باشید که مصرف برخی داروها با انجام 
کاشت مو تداخل داشته و الزم است قبل از پیوند مو استفاده از آن دارو را قطع نمایید 
و لذا اگر طبق صالح دید دکتر معالج نتوان استفاده از آن دارو را قطع نمود بدین معنی 
است که تا زمان بهبودی کامل و عدم نیاز به مصرف دارو کاشت موی طبیعی برای شما 
امکان پذیر نمی باشد. کلیه سؤاالت و مشکالت احنمالی خود را که فکر می کنید با 
پیوند موی فعلی شما ارتباط دارند قبل از انجام کار با دکتر مطرح نموده تا با اطمینان 

خاطر وآرامش کار را شروع نموده و بعداً مشکلی برای شما پیش نیاید.
قبل از مراجعه دوش کامل گرفته و هم چنین َسر خود را با شامپو چند بار بشویید.

وعده غذاي قبل از پیوند مو )معموالً صبحانه( باید مختصر ولی مقوي بوده و از 
نوشیدن مایعات زیاد و چای قبل از کاشت مو خودداری شود.

قبل از انجام کار تمامي زیورآالت )انگشتر،گردنبند، النگو،گوشواره و غیره( و ساعت 
خود را دربیاورید. رانندگی بالفاصله پس از کاشت مو به دلیل اثر داروهای بیحسی و 
استرس عمل به صالح بیمار نبوده و لذا لطفاً اتومبیل به همراه نیآورده و در ضمن اکیداً 

توصیه می شود که به تنهایی و بدون افراد همراه به کلینیک تشریف بیاورید.
الزم است که بیماران محترم نوبت خود را رعایت کرده و حتماً سروقت در کلینیک 
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حاضر باشند. در صورتي که فرد به دالیلی قادر به حضور در کلینیک در روز و ساعت 
دیگر  حق  تا  داده  اطالع  را  موضوع  این  قبل  روزهای  در  حتماً  نیست  شده  تعیین 

متقاضیان کاشت مو ضایع نگردد.
کوتاه کردن موی سر بایستی در کلینیک و توسط پرسنل مطب انجام شده لذا به 

هیچ عنوان موی خود را قبل از انجام کار کوتاه نکنید.
لطفاً نتیجه آزمایشات خود را نیز به همراه بیاورید.

    داروهای الزم برای انجام پیوند موی طبیعی

الف( قبل از عمل
1( قرص آنتی بیوتیک )طبق تجویز پزشک( از دو روز قبل تا یک هفته بعد از عمل 
یعنی درمجموع برای  10 روز. به یاد داشته باشید که در صبح روز انجام کاشت مو هم 

بایستی دارو را میل نمایید.
درموارد  عمل.  از  قبل  روز  عصر  عضالنی  تزریق  عدد  یک  دگزامتازون  آمپول   )2
خاصی طبق دستور پزشک بجای آمپول دگزامتازون ازقرص پردنیزولون 5  میلی گرمی 

استفاده می شود.
ب( بعداز عمل

1( مسکن خوراکی )طبق تجویز پزشک( که بالفاصله پس از اتمام کاشت مو و نیز 
قبل از خواب مصرف شده و اگر کاشت موی شما در 3 - 2 روز انجام می شود در همه 
روزها به همین ترتیب استفاده گردد. به یاد داشته باشید که چه درد بعد از عمل باشد 
و چه نباشد بایستی مسکن خوراکی را میل نمایید زیرا این داروها اثرات ضدالتهاب 
داشته و موجب کاهش قرمزی پوست و تورم بعد از عمل می گردد. توجه کنید که در 
روزهای بعد از کاشت مو معموالً دردی وجود نداشته و لذا در آن زمان لزومی به مصرف 

مسکن نمی باشد.
و  ماینوکسیدیل  محلول  فیناستراید،  قرص  شامل  مو  کننده  تقویت  داروهای   )2
عوامل دیگر مانند روی، آهن، سلنیوم، انواع ویتامین های خوراکی و دیگر فرآورده ها 
که طبق صالح دید پزشک و متناسب با وضعیت فرد تجویز شده و بایستی برای مدت 
زمانی که پزشک تأکید می نماید )معموالً 2 سال( مصرف شوند. توجه داشته باشید که 
این داروها و عوامل عمدتاً برای حفظ و تقویت موهای موجود )از قبل( فرد تجویز شده 
و ارتباطی با موهای کاشته شده ندارند ولی بطور کلی استفاده از آنها برای هر چه بهتر 



95کاشت )پیوند( موی طبیعی

شدن و طبیعی جلوه کردن نتیجه پیوند مو مفید بوده و توصیه می¬گردد. در صورت 
استفاده از فیناستراید و ماینوکسیدیل یادتان باشد که اثر تقویتی این داروها موقتی 
بایستی برای مدت طوالنی )حداقل 5-2 سال(  بوده و جنبه درمانی ندارد و لذا اوالً 
مصرف شده و ثانیاً قطع پیش از موعد و ناگهانی آنها کار نادرستی است و حتماً بایستی 

با نظر متخصص پوست و طبق توصیه ایشان انجام شود.

      مراقبت های پس از پیوند موی طبیعی

پس از انجام کاشت موی طبیعی چند قطعه یخ را در یک کیسه پالستیکی قرار 
داده و بر روی پانسمان پیشانی برای 20 دقیقه در هر یک ساعت کمپرس نموده و این 
کار را بایستی از زمان رسیدن به منزل تا زمان خوابیدن در شب اول تا سوم پس از 
عمل تکرار کنید. خوابیدن در چند شب اول پس از کاشت مو به حالت صورت رو به 
باال )با یک بالش اضافی و یا دور گردنی نرم( است و از غلطیدن به سمت راست و چپ 
تا حدامکان خودداری نمایید. در صورت اشکال در خوابیدن می توانید یک عدد قرص 

دیازپام 5 میلی گرم مصرف نمایید.
در3 هفته اول پس از عمل کمپرس گرم و مرطوب در ناحیه برداشت مو ) پشت َسر 
( در طول روز و شب به دفعات )حداقل 5 الی 6 بار( انجام شود. برای این کار یک حوله 
را با آب گرم کاماًل مرطوب و گرم کرده و منطقه را برای 10 – 5 دقیقه در هر نوبت به 
آرامی کمپرس نمائید. یک راه دیگر این است که کیسه آب گرم را روی بالش قرارداده و 
بر روی آن یک حوله مرطوب گذاشته و سپس پشت سرتان را برای نیم ساعت روی آن 
بگذارید. گرم و مرطوب نگه داشتن موضع برداشت مو کمک شایانی به بهبود سریع¬تر 
زخم ها کرده و اِسکار )جوشگاه( محل برداشت نیز کمتر مشخص خواهد شد. درهنگام 
کمپرس گرم و مرطوب مواظب باشید که درجه حرارت کمپرس خیلی باال )داغ( نباشد 
زیرا پوست پشت سر در روزهای بعد از عمل دارای مقداری بی حسی بوده و شما متوجه 
داغی کمپرس نخواهید شد و لذا امکان سوختگی در محل می رود. در دو هفته اول 
پس از FUT بهتراست که فرد از خم کردن سر خود از ناحیه گردن رو به جلو خودداری 
نماید زیرا با این کار به پوست پشت سر کشش بیشتری واردشده و لذا امکان برجای 

گذاری جوشگاه )اِسکار( محل برداشت مو در پشت سر افزایش می یابد.
براي 2 - 1 هفته از انجام اعمالی که ممکن است باعث خونریزی در محل کاشت 
مو شوند اکیداً خودداری شود مثل کارهاي سنگین که نیاز به زور زدن و فشارآوردن 
زیاد دارد، حرکات سریع و سرفه هاي شدید و خم شدن زیاد در حالت ایستاده مانند 
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بستن بندکفش یا برداشتن اجسام سنگین از روی زمین.
پانسمان انجام شده روز بعد از عمل و در کلینیک برداشته می شود. در صورتی 
که مایل هستید اینکار را خودتان انجام دهید ضمن اطالع قبلی به پرسنل کلینیک به 
ترتیب زیر عمل کنید: ابتدا در حمام توری روی پانسمان برداشته شده و آب گرم به 
مدت نیم ساعت روی پانسمان ریخته به طوری که پانسمان کاماًل خیس بخورد. سپس 
بانداژ دور سر با احتیاط و با قیچی باز شده و گازهای استریل زیر بانداژ )که بر روی 
پوست سر قرار داشته و به پوست چسبیده اند( به آرامی برداشته شوند. در صورتی که 
احساس شود گازهای استریل هنوز کاماًل خیس نشده و به پوست سر چسبیده اند، 
دست را روی گازها گذاشته و مجدداً آب گرم روی آن ریخته شود. در هر صورت منطقه 
را پس از برداشتن پانسمان روی َسر با شامپوی بچه به طور کامل شستشو دهید. به این 
ترتیب که ابتدا مقدار کافی شامپو به پشت َسر )محل برداشت مو( مالیده و کف فراوان 
تولید شود سپس کف مزبور با حرکات چرخشِی کف دست و با فشار مختصری کمتر 
از حالت عادی بر روی قسمت های کاشته شده پخش گردد. دقت کنید که شستشوی 
سر بایستی با فشار فقط مختصری کمتر از حالت عادی انجام شود )اگر فشار عادی را 
عدد 100 درنظر بگیریم فشار دست شما بایستی عدد 80 باشد( زیرا اگر در شستشوی 
سر خیلی احتیاط شود باعث خوب تمیز نشدن َسر و بروز مشکالت بعدی می گردد. 
توجه کنید که سعی نشود لکه های خون خشک شده و چسبیده به پوست با ناخن و 
یا مالش زیاد کنده شوند زیرا این کار به موهای کاشته شده صدمه می زند. مطمئن 
باشید که پوست سر با شستشوی صحیح و مرتب ظرف چند روز کاماًل تمیز می گردد.

منطقه کاشت مو با شستشوی خوب یک هفته بعد از عمل
 



97کاشت )پیوند( موی طبیعی

برای  کننده  ضدعفونی  های  محلول  یا  بتادین  از  استفاده  که  است  ذکر  به  الزم 
مراقبت بعد از پیوند مو ضرورتی ندارند. خشک کردن سر پس از شستشو با حوله نرم 
و یا دستمال حوله ای انجام شده و از کشیدن آن بر روی پوست سر خودداری نمایید. 
برای خشک کردن فقط حوله را روی پوست سر به آرامی فشار دهید. باد مالیم سشوار 
نیز خوب است. در صورتی که شستشوی َسر به درستی انجام شود 5 - 4 روز پس از 
عمل پوست َسر عاری از هر گونه لکة خون، دلمه )َکَبره( و عالیم ناشی از عمل بوده 
و فقط پوست مقداری قرمز رنگ و ملتهب است. ولی پوست َسر در صورت شستشوی 
نادرست مملو از لکه های خون، دلمه، شوره و پوسته بوده و اکثراً خارش نیز وجود 
دارد. کلیه این مسایل باعث تأخیر در رشد موها و گاهی عدم رشد موهای کاشته شده 
می گردد. در ضمن احتمال داردکه بعداً پوست دچار جوش های چرکی و کیست مویی 
شود که درمان آنها بسیار سخت است و احتمال آسیب رسیدن به موهای کاشته شده 
نیز می¬رود. دقت کنید که ممکن است فرد روزی 2 بار سرش را بشوید ولی اینکار را 
به اشتباه انجام دهد که در این صورت  هم شستشوی نادرست تلقی شده و موجب بروز 

عوارض ذکر شده می گردد

منطقه کاشت مو با شستشوی خوب دو هفته بعد از عمل
)موهای کاشته شده در حال ریزش هستند(
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شستشوی بد و نامناسب در محل کاشت مو
 

معموالً 2 – 1 هفته طول مي کشد تا قرمزی و التهاب َسر به طور کامل برطرف 
کنید.کاله  استفاده  معمولی  کاله  از  توانید  می  کاشت  محل  پوشانیدن  برای  گردد. 
بایستی لبه دار، ازجنس پارچه ای قابل شستشو، نرم و تا حدامکان گشاد بوده به طوري 
که با موهای کاشته شده تماس نداشته باشد.کاله را بایستی هرروز بشویید. سعی کنید 
پوست َسر حداقل تا دو هفته پس از عمل در معرض هوای آزاد و نور مالیم خورشید 
باشد و از استعمال کاله )مگر در موارد خیلی اضطراری( خودداری نمایید. نور مالیم 
آفتاب، عرق کردن خفیف و هوای آزاد برای منطقه کاشت مفید است. آلودگی هوا و 

گرد و خاک در حد متعارف مشکلی برای کاشت مو به وجود نمی آورد. 
رژیم غذایی خاصی پس از عمل کاشت مو وجود ندارد. توصیه می شود که تا 5 – 4 

روز پس از کاشت مو از فعالیت جنسی پرهیز شود.
َکَبره )ِکراست( هایي که در محل کاشت مو وجود دارند با شستشوي مالیم روزانه 
و در عرض چند روز خودبخود افتاده و لذا از کندن و دست کاری آنها اکیداً خودداري 
شود. کاله گیس درهفته اول ممنوع و درصورتي که بیمار بخواهد درهفته دوم ازآن 
استفاده نماید بهتراست که از  12 ساعت در روز بیشتر نباشد. از هفته سوم کاله گیس 

آزاد است.
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َکَبره )ِکراست( در محل کاشت مو

بخیه در روش FUT  ده روز پس از عمل کشیده می شود. بخیه با نخ نایلون 4  صفر 
بوده و از نوع یکسره می باشد بدین معنی که گره ای در وسط بخیه ها وجود نداشته و 
فقط یک گره در ابتدا و یکی در انتهای بخیه موجود است. کشیدن بخیه ها بسیار راحت 
و آسان است و درد ندارد ولی بایستی حتماً توسط پزشک انجام شود. برای برداشت 
بخیه در صورت امکان به متخصص پوست و در غیر این صورت به متخصص جراحی و یا 
پزشک عمومی مراجعه شود. از کشیدن بخیه در درمانگاه و اورژانس بیمارستان توسط 
پرستار خودداری شود. محل کشیدن بخیه ها بصورت طبیعی مقداری التهاب داشته و 

متورم است که ظرف چند روز برطرف می گردد.

منظره محل برداشت مو در روش FUT پس از کشیدن بخیه ها
قرمزی و التهاب فوق به سرعت و با کمپرس گرم و مرطوب برطرف می¬گردد
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توصیه می شود که که افراد تا حداقل 2 هفته بعد از کاشت مو )و بهتر است برای 
همیشه( از استعمال سیگار خودداری نمایند. درصورتی که شخص تمایل به رنگ کردن 
موهایش دارد می تواند از 4 – 2 هفته بعد از پیوندمو اقدام به انجام این کار نماید. بعد از 
پیوندمو استراحت کامل در بستر ضرورتی ندارد ولی توصیه می شود که تا 2 – 1 روز در 
منزل استراحت نمایید. فعالیت بدنی شدید و ورزش تا یک هفته ممنوع و سپس ورزش 
سبک )بجزشنا( با احتیاط از نظر ضربه به سر آزاد است. پس از دو هفته همه نوع ورزش 
مجاز می باشد. مرخصي از محل کار برای کاشت موی طبیعی الزم نبوده چون معموالً 

مشکل خاصی پیش نمی آید و لذا فرد می تواند 2 - 1 روز بعد به سرکارش بازگردد.
به طور کلی همه چیز دو هفته پس از انجام کاشت مو )به هر روشی که باشد( همه 
چیز به حالت طبیعی برمی گردد بدین معنی که شستشوی سر به صورت عادی و با 
فشار معمولی آب انجام شده و فعالیت های روزمره و ورزشی فرد نیز وضعیت عادی 

خود را پیدا می کند.

     مسایل و مشکالت بعد از پیوند موی طبیعی

1( گاهی  تورم خفیف در پیشانی رخ مي دهدکه به دلیل تزریق مایعات درزیر 
تورم مفید  بروز  برای کاهش  اقدامات ذیل  باشد.  پوست سر درجریان کاشت مو می 

هستند:
رعایت حالت نیمه نشسته در حین خواب در چند شب اول، عدم استفاده از دارو 
برای دو هفته، کمپرس یخ در محل پیشانی )روی  از داروهای تجویز شده(  )به غیر 
پانسمان( ساعتی یکبار هر نوبت 20 دقیقه بالفاصله پس از کاشت مو تا زمان خوابیدن 

)در چند روز اول( و استفاده ازِهدبَند سفت )برای افزایش جذب مایعات(.
درمواردی تورم شدید بوده و گاهی حتی دور چشم ها را هم درگیر می کند و با 
کبودی همراه است. در این مواقع الزم است با پزشک خود مشورت نمایید تا درمان 
اهمیتی  باشد(   اگر شدید هم  )حتی  تورم  که  است  ذکر  شایان  انجام شود.  مقتضی 

نداشته، خودبخود خوب می شود و تأثیری در نتیجه نهایی کاشت مو ندارد.
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تورم چشم ها و پیشانی بعد از کاشت مو

نیم درصد موارد رخ می دهد.  2( خونریزی که معموالً خفیف است و درکمتراز 
کمپرس سرد در محل خونریزی، پانسمان فشاری و رعایت حالت نیمه نشسته مفید 
هستند. مناطق و لکه های قرمزی که در ساعات پس از عمل در پانسمان پشت سر 
مشاهده می گردد معموالً ترشح سرم نمکی می باشد که در جریان کاشت مو به زیر 
پوست تزریق شده است و عالمت خونریزی نیست و لذا نبایستی موجب نگرانی بیمار 

گردد.
3( بیحسی و مورمور شدن خفیف در منطقه دهنده مو )پشت سر( که زودگذر بوده 
و خودش خوب مي شود. به دلیل این بیحسی گاهی به سر بیمار ضربه هایي وارد شده 
و خودش متوجه نمي شود و از این نظر بایستی خیلی مراقب باشد بخصوص در حین 
سوار و پیاده شدن از اتومبیل. در موارد نادی بیحسی هفته ها طول می کشد تا خوب 

شود. گرم و مرطوب نگه داشتن موضع در رفع سریع تر بیحسی بسیار مؤثر است.
محلول  به  سر  پوست  گاهی  نادراست.  که  مصرفی  داروهای  به  حساسیت   )4
ماینوکسیدیل واکنش نشان داده و دچار قرمزی، پوسته ریزی، خارش و حساسیت می 
شود که در این موارد می توان طبق نظر پزشک مقداری لوسیون بتامتازون به محلول 
ماینوکسیدیل اضافه نمود. اگر این راه کارساز نبود بایستی غلظت محلول ماینوکسیدیل 

را کاهش داده و در صورت تداوم عالیم بایستی آن را قطع نمود.
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5( اختالف بین موهای پیوندزده شده و موهای قبلی فرد از نظر میزان مجعدبودن، 
رنگ و قطر موها که همگی موقتی بوده و با گذشت زمان مرتفع مي شوند.

با مصرف  و  زودگذربوده  و  اغلب خفیف  که  مو  گیرنده  یا  دهنده  منطقه  درد   )6
قرص مسکن )طبق تجویز پزشک( سریعاً برطرف مي گردد. با متدهای جدید کاشت 
مو سردردهای شدید)که قباًل دیده مي شد( به هیچ عنوان رخ نمي دهند. تجربه نشان 
داده است که شدت سردردهای میگرنی بعد از پیوند موی طبیعی کاهش پیدا می کند.

7( خارش که شایع است و بیشتر به دلیل استحمام غلط و یا ناشی از روند ترمیم 
زخم های پوست است. خارانیدن محل برداشت اهمیتی ندارد ولی در مورد محل کاشت 
ممکن است موجب آسیب به گرافت های کاشته شده گردد و لذا این کاردر 2 هفته 
اول ممنوع است. شستشوی مرتب، مرطوب کردن محل کاشت مو با سرم نمکی خنک، 

لوسیون بتامتازون و قرص آنتی هیستامین )طبق تجویز پزشک( مفیدمی باشند.
8( َکَبره)ِکراست( درمحل کاشت مو که معموالً درچند روز اول رخ مي دهد و به 
برای  از دورگرافت ها است. کراست ها مشکلی  دلیل ترشح سرم منعقدشده و خون 
موهای پیوند زده شده بوجود نیاورده و خودشان بتدریج می افتند. تمیزکردن و نظافت 
صحیح درمنطقه کاشت مو برای جلوگیری از بروز ِکراست بسیار مهم است.ِکراست ها 

را نبایستی کند زیرا باعث آسیب به فولیکول پیوند زده شده مي گردد.

اگر شستشوی سر به درستی انجام شود
منطقه کاشت تمیز و مرتب خواهد بود
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کاشته شده  موهای  از  تعدادی  ریزش  و  نشستن سر  متعاقب خوب  اوقات  گاهی 
منظره ایی شبیه رودخانه های به هم پیوسته در پوست سر در منطقه کاشت مو بوجود 

می آید که بیمار را نگران می کند

این حالت موقتی بوده و نمای پوست سر با شستشوی بهتر سر در روزهای بعدی و 
ریزش بیشتر موهای کاشته شده به حالت عادی برمی گردد.

9( پوسته ریزی سر. گاهی اوقات رخ داده و عمدتاً بدلیل استحمام غلط و ناشی 
از احتیاط بیش از حد فرد است که می ترسد موهای کاشته شده کنده شوند. گاهی 
هم بدلیل وجود الکل در محلول ماینوکسیدیل است. در هر صورت اهمیتی نداشته و 

خودبخود بهبود می یابد.
10( جابجا شدن و یا بیرون آمدن گرافت ها

تواند  می  آن  علت  ندارد.  اهمیتی  و  بوده  شایع  خفیف  صورت  به  وضعیت  این 
خارانیدن موضع، ضربه )مثل ضربه خوردن به سردرحین سوار و پیاده شدن از اتومبیل 
و شانه زدن شدید  برس  از علل دیگر آن  باشد.  بیمار  توسط  ها  ( و کشیدن گرافت 
موهای خشک، زیاد خم شدن درحالت ایستاده، زورزدن، مالش شدید درحین شستشو 

و فشار زیاد آب دوش است.
11( جوش چرکی. تعداد کمی جوش چرکی همیشه ایجاد شده و اهمیت خاصی 
ندارند. زمان ایجاد این ضایعات از چند هفته تا 4- 2 ماه بعد از عمل است و می توانند 
در منطقه کاشت و یا حوالی منطقه برداشت )به خصوص در روش FIT( رخ دهند. برای 
جلوگیری از بروز جوش الزم است منطقه کاشت مو خوب، تمیز و مرتب با شامپوی 
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بچه شسته شود. بهتر است به این جوش ها کاری نداشته باشیم زیرا اکثر آنها به خودی 
اکیداً  توسط شخص  ها  تخلیه جوش  و  دادن، دستکاری  فشار  خود خوب می شوند. 
ممنوع است. کمپرس گرم و مرطوب و در صورت تجویز پزشک آنتی بیوتیک موضعی، 
محلول بتادین، شامپو آنتی سپتیک، آنتی بیوتیک خوراکی و گاهی بازکردن جوش ها 

از اقدامات درمانی برای جوش ها هستند.

جوش های چرکی پس از پیوند مو
 

در  بیشتر  پوست رخ می دهد که  به داخل  مو  نادری رشد  بسیار  موارد  در   )12
منطقه برداشت مو )پشت سر( و در روش FIT مشاهده می گردد. این موها را با یک 

جراحی کوچک و سرپایی برداشته و مشکل خاصی به وجود نمی آورند.
13( گاهی در روزهای ابتدایی پس از پیوندمو در اطراف منطقه برداشت در پشت 
منطقه  اطراف  موهای  واکنش  مسئله  این  علت  دهد.  می  رخ  مو  ریزش  مقداری  سر 
برداشت به کشیده شدن پوست )در روش FUT( و یا آسیب ناشی از برداشت تعداد 
زیادی گرافت )در روش FIT( بوده و اهمیت زیادی ندارد زیرا خودبخود بهبود پیدا 

می کند.
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FUT ریزش مو در پایین محل برداشت در روش

    
FIT ریزش مو در پایین محل برداشت در روش

 

ظاهر  بجز  و  نامند  می  »اکیموز«  را  وضعیت  این  پوست.  زیر  در  خونریزی   )13
غیرعادی دارای هیچ مشکل خاصی نمی باشد. اکیموز ممکن است در اطراف چشم و یا 
در پشت گوش اتفاق بیافتد و زمان بروز آن دو الی چهار روز بعد از پیوندمو است. این 

وضعیت به خودی خود بهبود یافته و اقدام درمانی الزم ندارد.
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      تصحیح کاشت موی قبلی که به صورت نادرست انجام شده است

آن  رایج  متدهای  با  و  قبل  ها  برخورد می کنیم که سال  بیمارانی  به  درمواردی 
زمان )کاشت با گرافت های بزرگ حاوی 20 – 15 تارمو( تحت عمل جراحی کاشت 
موی طبیعی قرار گرفته اند. در این موارد می توان با پانچ های مخصوص گرافت های 
مجدداً  سپس  و  تقسیم  کوچکتر  قطعات  به  را  آنها  و  درآورده  را  شده  کاشته  بزرگ 
کاشت را انجام دهیم و در همین زمان با برداشت مجدد از پشت سر وی و استفاده از 

میکروگرافت تراکم باالتری برای وی ایجادنماییم.
ولی مشکل بزرگتر کاشت موی امروزی توسط شیادانی است که نه اطالعات علمی 
و عملی الزمه را دارند و نه شرافت پزشکی و وجدان انسانی. موارد خطا در کاشت مو 
گاهی در منطقه برداشت مو دیده شده ولی عمدتاً در منطقه کاشت مو مشاهده می 
اعمال  توان  می  نباشد  شدید  خیلی  خرابکاری  اصطالح  به  اگر  مواقع  این  در  گردد. 
جراحی ترمیمی را انجام داده و نیز تا حدی با استفاده از کاشت موی طبیعی بصورت 
صحیح و علمی به بیمار کمک کرد ولی در مواردی هیچ کاری نمی توان انجام داد و 

شخص مجبور است یک عمر با ماحصل کار نادرست قبلی بسازد و بسوزد.
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اسکارهای زشت بدلیل برداشت نادرست و غیرعلمی از پشت سر
این ضایعات تا حدی قابل ترمیم و اصالح هستند

 

 
کاشت مو بصورت عروسکی با گرافت های درشت

این وضعیت قابل اصالح است ولی مشکالت خاص خود را دارد
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در این بیمار نگون بخت اسکارهای وسیع در جلو و طرفین سر ایجادشده است
برای این فرد متأسفانه کار خاصی نمی توان ایجاد کرد

 

 
خط موی غیرعادی در جلوی سر

به گرافت های چندتایی در جلوی سر توجه کنید
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اسکارگذاری بسیار شدید در محل کاشت مو
 

      نکات بسیار مهم در مورد پیوند موی طبیعی

1( همانطورکه گفته شد موهاي کاشته شده در چند روز اول بعد از پیوندمو شروع 
وارد حالت  این موها  – 2 هفته  از 3  پس  بلندتر مي¬شوند و معموالً  و  به رشدکرده 
و  تدریج  به  شده  کاشته  موهاي  مجدد  رشد  مي¬افتند.  تدریج  به  و  شده  استراحت 
آهسته از 4 - 3 ماه بعد شروع  و رشد و تکامل قطعی موها حدود 12-9  ماه به طول 

می انجامد.
موهاي جدید در ابتدا نازک و کم رنگ بوده و ممکن است با سرعت هاي متفاوت 
رشدکرده و نیزگاهي از نظررنگ، ضخامت و قوام در اوایل رشد با یکدیگر فرق دارند 

ولي در اکثر موارد این مسایل همگي رفع مي گردند.
2( در افرادي که موهاي کم پشت و نازک دارند )و اکثریت بیماران کاشت مو را 
همین افراد تشکیل مي دهند( حدود یک ماه پس از پیوند ممکن است موهاي قبلي 
وی در اثر استرس، داروهای تجویزشده و گاهی هم بدالیل نامعلوم وارد حالت استراحت 
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شده و بریزند. این ریزش مو طبیعی بوده و به علل نامعلوم در خانم ها بیشتر رخ مي 
دهد. این وضعیت ممکن است6- 4 ماه طول بکشد و در جریان آن ظاهراً محلي که 
موها کاشته شده است به نظرکم پشت تر مي آید. این کم پشتي ناراحت کننده ولی 
از حالت استراحت و رشد  بیرون آمدن موها  با  نماي محل کاشت مو  بوده و  موقتي 

موهاي کاشته شده به حالت عادي در مي آید.

قبل از کاشت مو                                                                پس از کاشت مو
 

مانند  مو  کننده  تقویت  داروهای  از  فرد  قبلی  موهای  تقویت  برای  معموالً 
انواع مواد مغذی مو و ویتامین ها استفاده می شود. به  ماینوکسیدیل، فیناستراید و 
دلیل اثر موقتی محلول ماینوکسیدیل و قرص فیناستراید در اکثریت موارد الزم است 
که مصرف این داروها برای مدت های طوالنی )گاهی همه عمر( ادامه پیدا کند. بیماران 
بایستی توجه کنند که تقویت کردن موهای قبلی فرد در زیباتر نشان دادن  محترم 
نتیجه کاشت مو تأثیر به سزایی داشته و همیشه توصیه به استفاده از آنها می شود. 
دلیل این امر آن است که موهای ظریف و نازک قبلی فرد )که مابین موهای کاشته 
شده قرار دارند( با این داروها ضخیم تر و قوی تر شده و لذا نمای منطقه کاشت را 

بهتر می کنند.
3( پس از اینکه موهاي کاشته شده رشدکردند، مي توان آنها را شست، کوتاه کرد، 
سشوار کشید و شکل و فرم داد. به طورکلی قسمت طاس   12- 9 ماه پس از پیوند 

کاماًل حالت و رشد طبیعی خود را بدست می آورد.
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قبل از کاشت مو                                       پس از کاشت مو

و   FUT ، FIT( شده  انجام  روش  به  بسته  طبیعی  موی  کاشت  جلسه  هر  در   )4
ترکیبی( و سایر عوامل گفته شده 8 – 4 هزار تارمو کاشته می شود.

5( موهایي که درحال حاضر )قبل از کاشت مو( در ناحیه کم مو وجود دارند ممکن 
است به مرور زمان و درطي سال هاي آینده )به همان دلیلي که از قبل موها دچارکم 
پشتي و ریزش شده بودند( ریخته و کمتر شوند. این مطلب هیچگونه ارتباطي با پیوند 
مو در حال حاضر نداشته و در صورت  بروز آن جهت پرپشت شدن مجدد موهاي سر 

نیاز به کاشت موی مجدد خواهد بود.
6( بیمار بایستی همیشه احتمال نیاز به جلسات بعدی کاشت مو را در نظرداشته 
باشد. فاکتورهای زیادی در این احتمال دخالت دارند از قبیل: شدت و نوع ریزش موی 
فرد، مشخصات  روانی  و  روحی  انتظارات وی، وضعیت  و  توقعات  بیمار،  شخص، سن 
پوست و موی منطقه دهنده )بانک مو( و گیرنده )طاس(، سابقه قبلی کاشت مو و متد 

اجرای آن و مدل موی بیمار.

  قبل از کاشت مو                                              پس از کاشت مو
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ریزش  با  افراد جوان  به  نسبت  وسیع  نسبتاً  با طاسی  بزرگسال  افراد  به طورکلی 
موی خفیف کاندید مناسب تری برای کاشت مو در یک جلسه هستند. علت این است 
که توقعات فرد بزرگسال منطقی تر بوده و با اندکی پوشش موها برروی سرش راضی 
ریزی  برنامه  به  احتیاج  لذا  و  است  پایدار  و  ثابت  موی وی  ریزش  الگوی  خواهدشد، 
درازمدت نداشته و با 2 - 1 جلسه کاشت مو می توان احتیاجات وی را برطرف نمود. 
درآینده  که  امکان هست  این  فعال  موی  ریزش  با  جوان  فرد  یک  در  دیگر  از طرف 
موهای موجود ریخته شده و لذا نیاز به جلسات بعدی کاشت مو وجود داشته باشد. در 
این موارد اصرار بیمار به کاشت موی متراکم در یک جلسه و در یک منطقه محدود 
کاردرستی نبوده و به صالح وی نیست زیرا اوالً ناحیه کاشته شده )که دارای موهای 
متراکم است( با وسیع شدن مناطق طاس نمای بدی پیدا خواهد نمود و ثانیاً بانک موی 
فرد به دلیل مصرف شدن تعداد زیادی ازموهای ناحیه دهنده درجلسه اول جوابگوی 
پوشش مناطق طاس جدید نبوده و این مناطق تا حد زیادی بدون پوشش خواهند ماند

قبل از کاشت مو                                                                پس از کاشت مو
 

بیماران جوان دارای شرایط فوق بایستی درک کنند که در جلسه اول کاشت مو 
باید یک تراکم متوسط ایجاد کرد تا موهای ارزشمند ناحیه دهنده محفوظ بمانند و در 
ضمن وی در آینده نیاز به دو یا چند جلسه دیگر پیوند مو خواهد داشت تا بتوان سیر 

پیشرونده ریزش موها را بصورت  متناسب  جبران  نمود.
درمواردی که موهای ناحیه دهنده نازک،کرکی،کم رنگ و به تعداد اندک می باشند 
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و یا پوست این منطقه از انعطاف پذیری کمی برخورداراست با یک جلسه نمی توان 
کاشت مو را تکمیل نموده و لذا نیاز به جلسات بعدی می باشد. از سوی دیگر اختالف 
اندک رنگ پوست با رنگ مو، مجعدبودن مو، زبر و قطور بودن موها، رنگ موی طالیی، 
جوگندمی و خاکستری از عواملی هستندکه کمک می کنند تعداد جلسات مورد نیاز 

برای پوشانیدن منطقه طاس کاهش پیدا کند.
اگر فرد موهای جلوی سرش را به یک سمت شانه می کند در جلسه اول کاشت مو 
می توان پوشش خوبی برای طاسی جلوی سر ایجاد کرد زیرا موهای کاشته شده روی 
هم را می پوشانند ولی منطقه طاس فرق سرخالی خواهد ماند و لذا نیاز به جلسه دوم 
خواهد بود. از سوی دیگر در بیماری که موهایش را رو به باال مدل می دهد با کاشت 
مو در جلوی سر در یک جلسه پوشش )تراکم( ظاهری موها درجلوی سر متوسط به 
نظرآمده ولی درعوض وی می تواند طاسی فرق سر را با بلندکردن موهای جلو و طرفین 

سر تا حدی پنهان کند و لذا نیاز فوری به جلسات بعدی نخواهدداشت.
فاصله بین جلسات بستگی به شرایط روحی، بدنی و وضعیت مالی فردداشته و از 
سوی دیگر شدت و وسعت طاسی، وضعیت پوست منطقه دهنده وگیرنده و روش مورد 
استفاده نیز در این مسئله دخالت دارند. این فاصله از 3-2 روز تا 12-9 ماه و گاهی 

سال ها متغیراست.
بطورکلی بایدگفت که کاشت موی طبیعی تنها راه قطعی و قابل قبول برای رفع 
طاسی با طرح مردانه درخانم ها و آقایان بوده و درصورتي که به درستی و با رعایت 
فرد  برای  انجام شود مشکل خاصی  مو  و  پوست  متخصص  توسط  و  احتیاطات  همه 
بوجود نیاورده و وی دارای موهایي خواهد شدکه یک عمر برایش باقی مانده و از آن 

لذت مي برد.

 قبل از کاشت مو                                                   پس از کاشت مو
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قبل از کاشت مو    

 پس از کاشت مو

قبل از کاشت مو    

 پس از کاشت مو

قبل از کاشت مو    

 پس از کاشت مو



کاشت مو در خانم ها

فصل چهارم

عشق به زیبایی یک سلیقه است، خلق زیبایی هنر است

پیوند موی طبیعی نه فقط برای آقایان بلکه در مورد بسیاری ازخانم ها نیز کاربرد 
دارد. امروزه با استفاده از تکنیک های پیشرفته و جدید می توان بسیاری از انواع ریزش 
مو در خانم ها را در حد قابل قبول و با نتایج خوب با کاشت موی طبیعی درمان نمود 

ولی متأسفانه اغلب خانم های طاس از این موضوع مهم اطالع درستی ندارند.

مراحل پیشرفت آلوپسی آندروژنتیک در خانم ها
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برای بررسی پیوند مو در خانم ها بهتر است ابتدا علل و انواع ریزش مو در خانم ها 
مورد ارزیابی قرار گیرد. ریزش مو در خانم ها را می توان به سه دسته بزرگ تقسیم بندی 

نمود:

الف( ریزش مو به صورت موضعی
ریزش مو  به حالت موضعی در خانم ها را می توان به 2 دسته دارای جوشگاه 
)اِسکار( و بدون جوشگاه )اِسکار( طبقه بندی نمود. علل بوجودآورنده ریزش موی دارای 
جوشگاه )اسکار( بسیارمتنوع بوده و برخی ازآنها عبارتند از: بیماری های پوستی مانند 
لوپوس پوستی)DLE( ، عفونت های قارچی و میکروبی پوست، جوش غرور جوانی و 
لیکن پالن و آسیب هایی که به پوست وارد می شود از قبیل سوختگی ها، جراحات 
گوناگون پوست و غیره. درکلیه این حاالت پس از توقف جریان فعال ریزش مو )به دلیل 
آرام شدن فرآیند بیماری که علت ریزش مو است( می توان اقدام به کاشت موی طبیعی 
نمود و معموالً پاسخ درمانی خوبی بوجود خواهد آمد.گاهی مواقع جوشگاه¬هایی در 
محل بخیه بعد از اعمال جراحی رخ می دهد )مثاًل در خط موها پس از عمل جراحی 
کشیدن پوست صورت و یا باال بردن ابروها( که این وضعیت نیز به پیوند موی طبیعی 

پاسخ درمانی خوبی می دهد. 

ریزش مو در اثر عمل جراحی باال کشیدن ابروها
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همان فرد پس از یک جلسه پیوندموی طبیعی

مو  ریزش  اِسکار  بدون  انواع  از  ای(  منطقه  موی  )ریزش  آتا  آره  آلوپسی  بیماری 
می باشدکه کاشت مو معموالً فایده ای به حال این بیماری ندارد.

از دیگر بیماری های این دسته می توان به بیماری آلوپسی ناشی از کشش مو اشاره 
کرد. دراین حالت فرد بدلیل محکم بستن موها با ِکش و تِل مو و یا بافتن محکم موها 
در درازمدت دچار عقب رفتگی خط موی جلوی پیشانی می گردد. این وضعیت یکی از 

شایع ترین علل ریزش مو درخانم های جوان است.

آلوپسی ناشی از کشش بیش از حد وارده به موها

بهتر است محل استقرار تِل و سنجاق سر در بین موها به طور مرتب عوض شود تا 
یک مکان خاص همیشه دچارآسیب به موها نگردد. محکم بستن موها با تِل یا کش سر 
در طوالنی مدت موجب عقب رفتن خط موی جلوی سر و لذا بلندشدن پیشانی می شود
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نتیجه درخشان پیوند مو در خانم مبتال به آلوپسی آندروژنتیک
 

بدلیل  بیماری شخص  این  در  باشد.  می  گروه  این  از  نیز  تریکوتیلومانیا  بیماری 
مشکالت روانی و عصبی مرتباً موهایش را می¬کند. این بیماری در خانم ها 4 برابر 

آقایان شیوع داشته و معموالً در دختران جوان مشاهده می گردد.
 

تریکوتیلومانیا )کندن عمدی موها به دلیل مشکالت عصبی(

آلوپسی ناشی از کشیده شدن طوالنی مو و تریکوتیلومانیا هر دو به کاشت موی 
طبیعی پاسخ درمانی خوبی می دهند به شرط اینکه علت اولیه و بوجودآورنده ریزش 

مو بطور کامل برطرف شده باشد.

ب( ریزش مو به صورت طرح دار )آلوپسی آندروژنتیک(
تخمین زده شده است که 20 درصد خانم ها گرفتار این فرم ریزش مو هستند. شیوع 

آلوپسی آندروژنتیک با شروع یائسگی و پس از آن در خانم ها افزایش پیدا می کند.
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طرح کلی ریزش مو در خانم مبتال به آلوپسی آندروژنتیک شبیه آقایان است یعنی 
شروع طاسی از جلو و طرفین سر و یا قسمت ِورتکس بوده و پیشرفت آن هم مانند 
طاسی با طرح مردانه می باشد. علل این فرم ریزش مو در خانم ها همان علل طاسی 
با طرح مردانه در آقایان )ژن، هورمون های مردانه و سن( است و ژن آن می تواند از 

طرف مادری یا پدری به ارث برده شود. 

با وجود این شباهت های کلی، طرح ریزش مو در خانم های دارای این بیماری در 
جزییات با طرح ریزش مو در آقایان دارای آلوپسی آندروژنتیک بسیار متفاوت می باشد. 
اند ولی به احتمال زیاد مهم ترین آنها  علل این تفاوت ها به درستی شناخته نشده 
پایین بودن کلی سطح هورمون مردانه )تستوسترون( در خانم ها است. قسمت جلوی 
سر و خط رویش مو فقط در مراحل پیشرفته آلوپسی آندروژنتیک در خانم ها درگیر 
می شود و ثانیاً طاسی کامل سر در خانم ها برخالف آقایان بندرت مشاهده می گردد. 
نکته مهم این است که خانم های دارای آلوپسی آندروژنتیک همانند آقایان مبتال به 

این عارضه پاسخ درمانی بسیار خوبی به پیوند موی طبیعی می دهند.
خانم های دارای ریزش موی آندروژنتیک معموالً اختالل هورمونی ندارند ولی در 
پاره ای از موارد علت آلوپسی آندروژنتیک در خانم ها اختالالت هورمونی مثل ترشح 
زیاد تستوسترون توسط یک تومور )غده( می باشد که در این حال سایر عالئم مردانه 
غرور جوانی)آکنه( هم  و جوش  زاید درصورت  موی  کلفت شدن صدا،  ازقبیل  شدن 

مشاهده می گردد.
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تقسیم بندی آلوپسی آندروژنتیک )مردانه( درخانم ها

 

     
ریزش موی شدید و واضح در یک بیمار خانم

ج( ریزش مو به صورت گسترده و پخش
دراین حالت همه پوست سر بصورت یکنواخت دچار ریزش مو شده است. این فرم 
طاسی درخانم ها بسیار شایع بوده و درآن نه تنها تعداد موها کاهش یافته بلکه قطر 
هر تارمو نیز کم شده است. نظر به اینکه ریزش مو در این بیماری گسترده و پخش 
است و منطقه دهنده مو در پشت سر نیز درگیر می باشد، لذا این افراد انتخاب خوبی 
برای پیوند موی طبیعی نبوده و انجام اینکار به صالح آنها نمی باشد. این فرم طاسی 
برخالف نوع قبلی ریزش مو در خانم ها دارای علل متنوعی به غیر از مسئله توارث می 
باشد و لذا ضروری است که شخص مبتال مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و نوع درمان 

وی نیز به دقت تعیین گردد. 
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تقسیم بندی ریزش مو به صورت گسترده درخانم ها

 
ذکر این نکته ضروری است که فرق سر در همه انسان ها چه خانم و چه آقا با 
گذشت زمان و پیر شدن بازتر شده و موهای تمامی قسمت های سر نیز نازک تر و کمتر 
می گردند. این پدیده طبیعی بوده و دیده شده است که در سن 50 سالگی حدود نصف 

خانم ها دارای درجاتی از کم پشتی و نازک شدن موها گردیده اند.
این مسئله با شروع یائسگی به مراتب مشخص تر و شدیدتر شده و حتی بدلیل 
افزایش نسبی میزان تستوسترون در زمان یائسگی تعداد موهای جلوی سر نیز مقداری 
کاهش می یابد ولی همانطور که قباًل گفته شد حتی در این موارد هم طاسی وسیع و 

کامل خیلی بندرت در خانم ها مشاهده می گردد. 
 

بازشدن فرق سر و کم پشتی خفیف موها
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علل ریزش مو به صورت گسترده و پخش  در خانم ها عبارتند از : سن، وراثت، 
ضدحاملگی،  قرص  مانند  داروها  تیروئید،  مشکالت  بخصوص  هورمونی  اختالالت 
به  شوند.  می  مو  ریزش  باعث  بعد  ماه   2  -  3 معموالً  که  روحی شدید  استرس های 
از  پذیرتر  آسیب  عصبی  فشارهای  برابر  در  زنان  موی  های  فولیکول  رسدکه  نظرمی 
آقایان است و لذا بدنبال مشکالت روحی بیشتر و  سریع تر دچار ریزش گسترده موی 
سر می گردند، بیماری های بدنی شدید از هر نوع بخصوص تب باال و عفونت شدید که 
معموالً 3 - 2 ماه بعد باعث ریزش مو شده و موهای ریخته شده متعاقب بهبودی کامل 
دوباره درمی آیند، زایمان که معموالً چند ماه پس از آن تعداد زیادی از موها ریخته 
ولی غالباً همه آنها مجدداً رشد می کنند، بیماری های عمومی بدن که ماهیت مزمن 
و طول کشیده دارند، آسیب مکرر مو ناشی از رنگ مو، اکسیدان، صاف کننده های مو، 
سشوار، ِمش، اطوی مو، فِرکردن و بطور کلی هرگونه دست کاری مو به صورت طوالنی 
و مرتب، مشکالت زنانه مانند تومورهای تخمدان، اعمال جراحی و بیهوشی عمومی، کم 
کردن وزن به صورت شدید و ناگهانی بخصوص با رژیم های غذایی نامناسب و غلط، 

کم خونی ها مثل فقرآهن بخصوص در خانم هایی که گیاه خوار هستند.

کاشت موی طبیعی در خانم مبتال به عقب رفتگی شقیقه ها

کم پشتی مو به دلیل آسیب مکرر به مو



123کاشت مو در خانم ها

این مدل مو در درازمدت باعث ریزش موها می گردد

درخانم  زنانه(  آندروژنتیک  آلوپسی  )بجز  علت  یک  یافتن  که  تذکراست  به  الزم 
دارای طاسی دلیل این نمی شود که کاشت مو به درد ایشان نمی خورد بلکه در این 
یا  )و  ازدرمان  و پس  قرارگرفته  مناسب  درمان  تحت  بیماری  آن  ابتدا  بایستی  موارد 

حداقل ثابت ماندن عالئم بیماری( در صورت نیاز کاشت موی طبیعی انجام شود.
این فکر اشتباه است که صرفاً به دلیل کم پشتی موها از اقداماتی نظیر رنگ کردن 
مو، استفاده از اسپری و ژل پرهیز کنیم با این تصور که این کارها برای موهای کم پشت 
و نازک  ضرر دارند. کار درست و منطقی این است که تعداد انجام این اقدامات را کاهش 
دهیم ولی انجام به موقع آنها نه تنها باعث خوش حالت شدن موها می گردد بلکه با 
کاهش استرس فرد می تواند در رشد بعدی موها هم مفید باشد. بایستی متذکر شد 
که استفاده از اُکسیدان )بلیچ کننده های مو( و موادی که موها را صاف می کنند )مثل 
ِگلَت( اکیداً ممنوع هستند. کوتاه نگه داشتن موهای کم پشت و یا استفاده از مدل های 
موی کوتاه نیز مفید هستند. در صورتی که می خواهید موهایتان را رنگ نمایید توجه 
داشته باشید که کم پشتی موها با سایه های روشن تر رنگ مو کمتر نشان داده شده 

و از این نظر رنگ موی روشن بهتر می باشد. 
یکی از دالیل مهم کم پشتی مو در خانم ها کمبود آهن است و لذا پس از ارزیابی 
آهن بدن با تست های آزمایشگاهی و در صورت لزوم مصرف داروی مناسب )فقط با 
تجویز پزشک( استفاده از مواد غذایی سرشار از آهن مانند گوشت قرمز، زرده تخم مرغ، 
میوه ها و سبزیجات تازه به ویژه کرفس، جعفری، کاهو و اسفناج توصیه می گردند. 
جذب آهن موجود در اسفناج در حالت طبیعی چندان باال نیست و بهتر است برای 
افزایش جذب آن را همراه با آبلیمو یا ماست مصرف کرد. مصرف ویتامین C نیز به بدن 
کمک می کند تا بتواند آهن بیشتری جذب نماید. اگرچه موی درحال رشد نیاز زیادی 
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به پروتئین دارد ولی استفاده بیشتر از حد لزوم از مواد پروتئینی تأثیری در رشد بیشتر 
موها نداشته و لذا توصیه نمی شود. 

لذا  و  بهبود شرایط موها شده  باعث  به کم پشتی مو  ماینوکسیدیل در مبتالیان 
توصیه می گردد و غلظت 2 درصد آن برای خانم ها کافی است. ماینوکسیدیل باعث 
توقف ریزش مو و مقداری ضخیم شدگی در موهای نازک گردیده و به طور کلی مانند 
آقایان منطقه ِورتکس پاسخ درمانی بهتری به آن می دهد. در حدود 5 درصد از کسانی 
که از این دارو استفاده می کنند دچار افزایش تعداد موهای صورت )گونه ها،  پیشانی 
و گاهی لب باال و چانه(  شده با اینکه فرد اظهار می دارد که دارو را دقیقاً به موضع کم 
پشت استفاده کرده است. علت این پدیده مشخص نبوده ولی این احتمال است که دارو 
از طریق جریان خون به مناطق دیگر رسیده و یا اینکه اندکی از دارو به بالش مالیده 
شده و در حین خواب با صورت شخص تماس پیدا کرده است. در هر حال این عارضه 
با تداوم مصرف معموالً در عرض یک سال کاهش پیدا کرده و اگر هم دارو قطع شود 

موهای زائد بوجود آمده بعداً  از بین می روند.
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استفاده می شد ولی در  از استروژن  برای درمان کم پشتی مو در خانم ها  قباًل 
نبودن  مشخص  و  ماینوکسیدیل  موضعی  محلول  بیشتر  تأثیر  دلیل  به  حاضر  حال 
فایده استروژن در این زمینه استفاده از آن منسوخ شده است. هورمون درمانی برای 
بیماری های دیگر )مثل عالئم یائسگی( می تواند بر موها تأثیر منفی یا مثبت داشته 
باشد. اگر خانمی درحال مصرف پروژسترون است بایستی از پزشک خود بخواهد که از 
پروژسترون های نسل سوم )که شباهت کمتری به آندروژن ها داشته و لذا ضرر کمتری 

برای رشد موها  دارند( استفاده نماید. 
در  موها  پشتی  کم  برای  گاهی  نیز  اسپیرونوالکتون  و  استاید  سیپروترون  قرص 
خانم ها استفاده می شوند. قرص فیناستراید که برای طاسی مردانه در آقایان استفاده 

می شود به هیچ عنوان در خانم ها کاربردی نداشته و نباید مصرف شود. 

مراحل انجام پیوند مو در خانم ها
در  انجام کاشت موی طبیعی  برای  قدم  اولین  مو  و  پوست  با متخصص  مشورت 
خانم های طاس است. در جلسه مشورت کلیه جنبه های درمانی )پزشکی( و زیبایی 

)آرایشی( کاشت مو در فرد مورد بررسی همه جانبه قرارمی گیرد.
واضح است که هدف نهایی کاشت موی طبیعی در یک خانم تأمین جنبه زیبایی 
قضیه است و اگر این قسمت کار در نظرگرفته نشده و فقط با معیارهای پزشکی جلو 
برویم ممکن است درآخرکار بیمار راضی نشده و مشکالتی بوجود آید. به این دلیل 

بایستی موارد ذیل مشخص شود:
1( وضعیت روحی و روانی فرد دقیقاً ارزیابی و ضمن آن در صورت امکان از یک 

روان پزشک نیز کمک گرفته شود.
و  شغلی  خانوادگی،  فردی،  زندگی  در  اثراتی  چه  طاسی  شودکه  مشخص   )2
اجتماعی گذاشته است. فرد برای مقابله با این مسئله چه اقداماتی را انجام داده است؟ 
آیاگوشه گیری را انتخاب کرده است؟ آیا ایشان پرخاشگر و تهاجمی شده است؟ آیا از 
روش های آرایشی مثل فِرکردن موها یا رنگ و مش بهره جسته است؟ آیا کاله گیس 
استفاده می کند؟ فرد ازچه مدل مویی برای اصالح موها و مخفی کردن قسمت طاس 

استفاده می نماید؟ و بسیاری سؤاالت مهم و اساسی دیگر.
دنبال  به  آیا  باشد؟  می  چه  طبیعی  موی  کاشت  انجام  از  وی  واقعی  هدف   )3
موقعیت های شغلی و اجتماعی بهتری است؟ آیا در جستجوی همسر مناسب است؟ آیا 
برای طعنه و نیشخندزدن های اطرافیان )اغلب فامیل شوهر( بدنبال کاشت مو است؟
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4( انتظارات وی ازکاشت موی طبیعی چیست؟ توقعات فرد ازکاشت موی طبیعی 
بفهمدکه  درستی  به  را  نکته  این  بایستی  فرد  باشد.  واقع گرایانه  و  منطقی  بایستی 
باکاشت موی طبیعی معجزه اتفاق نیفتاده و موی جدید هم برای وی خلق نمی شود 
بلکه فقط تعدادی از موهای پشت سرش به قسمت های طاس منتقل شده و قسمت کم 
مو مقداری بهتر می شود نه اینکه کاماًل شبیه حالت قبل از ریزش مو گردد. به عبارت 
فرد در مناطق  انداز است و صرفاً ضعیت موی  دیگرکاشت موی طبیعی فقط کارراه 

طاس را به میزان مشخصی بهبود می بخشد.
این نکته مهم است که فرد پس از کاشت موی طبیعی از چه مدل مویی می خواهد 
استفاده کند زیرا گاهی شخص فکر می کند بعد از پیوند موی طبیعی می تواند از هر 
مدل مویی که بخواهد استفاده کند در حالی که اینطور نیست و محدودیت هایی در 
این میان وجوددارد. به طورکلی باالزدن موها پس ازکاشت موی طبیعی زیاد جالب 
نمی باشد و بهترین مدل مو شانه کردن آنها به طرفین سر است. علت این است که 
به هرحال موهای کاشته شده از نظر تراکم کمتر از موهای قسمت های اطراف خود 
)که کاشت مو انجام نشده است( بوده و باالزدن این موها کم بودن تراکم آنها را بیشتر 

نشان می دهد.
فرد  اطرافیان  نامه. درکشورهای شرقی مسئله رضایت شوهر)و گاهی  5( رضایت 
مثل پدر و مادر( نیز برای انجام کاشت موی طبیعی مهم است و گاهی عدم توجه به 

این نکته به ظاهر بی اهمیت مشکالت قانونی زیادی درآینده بوجودمی آورد.
طاسی  دارای  خانم  در  زیبایی  و  پزشکی  بررسی  از  حاصل  نتایج  به  توجه  با 
آندروژنتیک و مرور همه مسائل دیگر آن گاه یکی از گزینه های ذیل برای ایشان در 

نظرگرفته می شود:
الف( کاشت موی طبیعی در حال و آینده فایده ای به حال وی ندارد.

علت این تصمیم گیری می تواند مواردی باشد از قبیل: نداشتن مو در منطقه دهنده 
)پشت سر(، وجود بیماری غیرقابل درمان )مثل آلوپسی آره آتا( که کاشت مو را بی اثر 
می سازد، داشتن انتظارات غیرواقعی و توقع بیش از حد ازکاشت موی طبیعی، عدم 

رضایت اطرافیان وی مبنی برانجام این کار و بسیاری حاالت دیگر.
ب( درحال حاضر ایشان کاندید مناسبی برای این کار نیستند ولی در آینده ممکن 
است بتوان کاشت موی طبیعی را با موفقیت برای وی انجام داد. دراین حالت شخص 
مو  ریزش  وکنترل  آن  درمان  با  بود  امیدوار  می توان  که  است  بیماری  نوعی  دارای 
درآینده بتوان برای وی کاشت موی طبیعی انجام داد. گاهی هم الزم است که ابتدا فرد 
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یک دوره محلول ماینوکسیدیل مصرف کند و بعداً جهت کاشت موی طبیعی مراجعه 
نماید.

ج( فرد کاندید مناسبی برای کاشت موی طبیعی است.
بدانیم  موی طبیعی  کاشت  برای  مناسبی  کاندید  را  خانم طاس  یک  اینکه  برای 
بایستی فاکتورهای گوناگونی را لحاظ کرده و در آخر تصمیم گیری نهایی را به عهده 
خود فرد بگذاریم. توقعات و انتظارات  فرد از کاشت موی طبیعی، نظر اطرافیان وی 
در این مورد، موقعیت ایشان در خانواده و اجتماع و تغییر آن پس از کاشت مو، میزان 
ریزش موی شخص درحال حاضر و اینکه آیا انتظار ریزش بیشتر و شدیدتر در آینده 
نزدیک در ایشان می رود، تعداد و کیفیت موهای قابل برداشت در پشت سر بیمار و 

بسیاری فاکتورهای دیگر همگی در تصمیم گیری نهایی دخالت خواهند داشت.

این خانم 45 ساله مورد خوبی برای پیوند موی طبیعی است
 

الزم به ذکر است که کاشت موی طبیعی در خانم ها فقط برای ریزش موی دائمی 
برای ریزش  به هیچوجه  و  استفاده است  قابل  زنانه  با طرح  آندروژنتیک  مثل طاسی 
موی موقتی مانند ریزش موی پس از زایمان کاربرد ندارد. در حقیقت تا علت ریزش مو 
و میزان تداوم آن درخانم دارای طاسی به درستی مشخص نشده است نبایستی هیچ 

اقدام درمانی از جمله کاشت موی طبیعی را برای وی در نظرگرفت.
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                                                  قبل از کاشت مو                                                پس از کاشت مو
ــت اصــول تخصصــی  ــرد مناســب و رعای ــوی طبیعــی در صــورت انتخــاب ف ــول کاشــت م ــل قب نتیجــه قاب

پیونــد مــو

مشکالت کاشت مو در خانم ها
همانطور که گفته شد کاشت موی طبیعی درخانم ها دارای یکسری مشکالت و 
محدودیت ها است که بایستی با صداقت و به روشنی با بیمار درمیان گذاشته شده تا 
ایشان آن را کاماًل متوجه و پس از آن الزم است که بیمار برگه رضایت نامه ای را مبنی 

برآگاهی کامل از این مسائل امضا نماید .این مشکالت عبارتند از:
الف( در اکثریت موارد کاشت مو در خانم ها الزم است که همه موهای سر در حد 
نمره چهار کوتاه شوند. واضح است که پذیرش این موضوع برای یک خانم بسیار مشکل 

و در موارد زیادی غیر قابل قبول است.
دارای  های  درخانم  سر(  )پشت  دهنده  ازمنطقه  برداشت  قابل  موهای  تعداد  ب( 
طاسی آندروژنتیک کمتر از آقایان است که علت آن قباًل توضیح داده شده است. همان 
مقدار مویی هم که قابل برداشت از پشت سر است معموالً ازنظر مشخصات ظاهری مثل 
قطر و رنگ مو ضعیف بوده و لذا قدرت پوشانندگی خوبی ندارد. همه این عوامل باعث 

ضعیف شدن نتایج کاشت مو در خانم ها می گردد. 
بروز  موجب  و  بوده  پخش  و  گسترده  اغلب  که  ها  خانم  در  مو  ریزش  طرح  پ( 
مشکالتی در روند پیوندمو می گردد. در آقایان ریزش موی مردانه به صورت فقدان 
کامل مو در هر منطقه تظاهر می کند که دارای سیر پیشرونده است بدین معنی که 
یک منطقه از پوست سر دچار طاسی شده، موهایش کاماًل ریخته و بعداً این منطقه 
دچار  بندرت  سر  پشت  موهای  درآقایان  دیگر  ازطرف  کند.  می  پیدا  گسترش  طاس 
موی  کاشت  انجام  برای  منطقه دهنده خوبی  از  آقایان همواره  لذا  و  مو شده  ریزش 
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طبیعی برخوردارهستند.
از سوی دیگر در خانم های دارای طاسی معموالً ریزش مو بصورت گسترده و پخش 
بوده و شروع آن هم از منطقه معینی نمی باشد بدین معنی که همه سر به صورت کم 
و بیش دچار طاسی می گردد. این وضعیت خاص ریزش مو در خانم ها این اشکال 
را بوجود می آوردکه اوالً منطقه طاس وسعت زیادی داشته و تعداد زیادی  مو برای 
ترمیم الزم دارد و ثانیاً  منطقه دهنده مو )پشت سر( هم کم پشت است و موی زیادی 
برای برداشتن ندارد. به همین دلیل در اکثریت موارد طاسی درخانم ها )علیرغم فقدان  
عوامل منفی دیگر( فرد مورد نظرکاندید خوبی برای کاشت موی طبیعی نبوده و ناچار 

است یا مشکل خود را با کاله گیس حل کند و یا اینکه با طاسی خود بسازد.
ازطرف دیگر به دلیل پخش بودن طاسی درخانم های دارای طاسی آندروژنتیک 
بایستی گرافت ها را البالی موهای موجود )که ضعیف بوده و تحت تأثیر فرآیند آلوپسی 
آندروژنتیک درحال ریزش می باشند و عاقبت می ریزند( کاشت. فرورفتن گرافت ها در 

بین موهای موجود به آنها استرس وارد می کندکه چند نتیجه دارد:
1( ممکن است موهای موجود )از قبل( تحت تأثیر این استرس بریزند و رویش 

دوباره نداشته باشند.
2( ممکن است تحت تأثیر این استرس موهای موجود بریزند و فقط درصدی ازآن 

ها دوباره رشد کنند.
این استرس دچار  تأثیر  3( ولی دراکثریت موارد قسمت اعظم موهایی که تحت 
ریزش شده اند پس از 18-12 ماه دوباره درمی آیند. مسلم است که این مدت طوالنی 
کم مویِی ظاهری موجب فشار روحی و روانی زیادی در فرد و اطرافیان وی شده که 

گاهاً اثرات منفی در رشد موهای کاشته شده و موهای موجود )ازقبل( دارد.
ت( چون پدیده طاسی آندروژنتیک فی النفسه یک امر در حال گسترش و پیشرونده 
می باشد )هم در منطقه ای که کاشت مو انجام شده است البته برای موهای موجود 
فرد نَه موهای کاشته شده و هم در مناطق دیگر سر( لذا به احتمال زیاد تراکمی که 
در حال حاضر )یعنی با کاشت موی طبیعی( برای یک منطقه از سر بوجود آمده است 
در طول زمان کاهش می یابد. مدت زمان الزم برای وقوع این کاهش تراکم در منطقه 
کاشته شده ازماه ها تا سال ها بعد از کاشت مو بوده و تعیین دقیق آن امکان پذیر 
نمی باشد زیرا به شدت به زمینه ژنتیکی فرد و مشکالت آتی وی )مانند بروز بیماری 
ها، حاملگی، زایمان و غیره( ارتباط دارد. در هرحال با کاهش تراکم گاهی کاشت موی 
مجدد ضرورت پیدا کرده و گاهی هم امکان کاشت مجدد نبوده و بایستی از روش های 
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دیگر مثل کاله گیس بهره جست.
در مجموع خانم هایی که کاندید مناسبی برای کاشت موی طبیعی هستند را می 

توان به 2 دسته تقسیم کرد:
الف( طاسی آندروژنتیک با طرح و شکل مردانه که دارای موهای ضخیم و متراکم 
قطر  با  موهایی  هم  )طاس(  گیرنده  منطقه  در  و  بوده  سر(  )پشت  دهنده  منطقه  در 
براحتی  باشند بطوریکه  بین موها وجود داشته  بزرگ در  با فضاهای خالی  و  طبیعی 
بتوان در این مناطق خالی کاشت مو را انجام داد و در ضمن اختالف بین رنگ مو و 
رنگ پوست به میزان حداقل باشد. حتی در این موارد مناسب نیز همه مشکالت ذکر 
شده کم و بیش وجود داشته و تمامی این مسائل بایستی به روشنی برای بیمار توضیح 
داده شده و فقط پس از فهمیدن کامل و اخذ رضایت نامه اقدام به کاشت موی طبیعی 

در فرد نمود.
اسکار )جوشگاه(   یا  و  به دالیل دیگر ریزش مو دارد مثل سوختگی سر  ب( فرد 
بخیه که دراین حالت مشکالت و محدودیت های ذکرشده برای کاشت مو درخانم ها 
ارتباطی به ایشان نخواهد داشت و کاشت موی فرد معموالً موفقیت آمیز خواهد بود. )به 

فصل کاشت مو در پوست دارای اسکار مراجعه شود(. 
طریقه برداشت و کاشت مو در خانم ها تفاوت زیادی با آقایان ندارد. بهترین متد 
کاشت مو در خانم ها روش FUT  و یا روش ترکیبی است و مگر در موارد خاص روش 

FIT  به تنهایی کاربرد زیادی در خانم ها ندارد.
به دلیل ماهیت گسترده ریزش مو در خانم ها بهتر است شکاف های ایجاد شده 
بسیار نازک و ظریف بوده و نیز گرافت های مورد استفاده 3 -2 تارمویی باشند تا اثر 
پوشانندگی بیشتری داشته و بیمار رضایت باالتری بدست بیاورد. در ضمن چون منطقه 
ریزش مو در خانم ها خیلی وسیع است لذا بایستی اهم و فی االهم کرده و در مناطقی 
مو کاشته شودکه اهمیت بیشتری از نظرزیبایی داشته و تأثیر بارزتری در تغییر ظاهری 
فرد بگذارد. ماینوکسیدیل به صورت طوالنی مدت )حداقل 5 – 2  سال( پس از کاشت 

موی خانم ها تأثیر بسیار خوبی داشته و استفاده از آن قویاً توصیه می شود.
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فصل پنجم

الف( پیوند مو در ابرو
ابرو نقش بسیار مهمی در زیبایی و قرینگی صورت و اعتماد به نفس فرد داشته و 
از طرف دیگر وظیفه انکارناپذیری در برقراری ارتباط با دیگران و بیان احساسات دارد. 
ابرو برای چشم مثل قاب برای تصویر است و همانطور که یک عکس خوب در قابی 
زیبا دارای جلوه ای بهتر است ابروها هم کمک می کنند تا چشم ها هرچه بیشتر زیبا 
و خوش آب و رنگ به نظرآیند. ولی وظیفه اصلی ابرو این است که از چشم در مقابل 
جریان رو به پایین عرق )و یا هرگونه مایعات دیگر( از پیشانی و نیز تابش نور آفتاب 
محافظت به عمل آورد. از دست دادن ابروها باعث استرس شدید شخص شده و معموالً  
فرد موردنظر در ظرف مدت کوتاهی برای درمان های دارویی و یا کاشت مو به پزشک 
مراجعه می کند. فاز رشد فعال )آناژن( موهای ابرو کوتاه بوده و لذا این موها خیلی بلند 
نشده و رشد زیادی ندارند. کوتاه بودن این فاز همچنین باعث می شود که در صورت 
هرگونه آسیب به موهای ابرو مدت ها طول بکشد تا صدمات وارده جبران شده و موها 
مجدداً رشد کنند یعنی قابلیت ترمیم موهای ابرو بصورت طبیعی بسیار ضعیف تر و 

کندتر از موهای سر می باشد.

قبل از کاشت ابرو                                         بعد از کاشت ابرو
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علل از دست رفتن موهای ابرو
از دست رفتن موهای ابرو می تواند علل گوناگونی داشته باشد که عبارتند از: 

1( آسیب به ابرو از طریق ضربه مانند تصادف رانندگی، سوختگی، مواد شیمیایی، 
برق گرفتگی و غیره.

     
  قبل از کاشت ابرو                                             بعد از کاشت ابرو

و  قارچی  های  بیماری  پوستی،  لوپوس  بیماری  مثل  پوست  موضعی  امراض   )2
میکروبی پوست و آلوپسی آره آتا.

3( عدم رویش ابرو بصورت مادرزادی
4( اصالح کردن ابرو در خانم ها

خانم ها معموالً ابروهایشان را برداشته و آنها را اصالح )مرتب( می کنند تا ظاهر 
آراسته و خوبی داشته باشند. اصالح کردن مکرر ابروها  در درازمدت به دلیل کند بودن 
رشد موهای ابرو و  ضعیف بودن قابلیت  ترمیم آنها موجب آسیب رسیدن به ریشه 
موهای ظریف ابرو شده و باعث می گرددکه ابروها ابتدا نازک و کم پشت شده و باالخره 
بطور دایم از دست بروند. در حقیقت شایع ترین علت مراجعه خانم ها برای کاشت 
ابرو همین مسئله است. کار اشتباه دیگری هم که آرایشگرها انجام می دهند این است 
که ابروهای دختران جوان را می تراشند تا یک ابروی دیگر مطابق ذوق و سلیقه فرد 
برایش درست نمایند. این کار در صورتي که به دفعات انجام شود موجب اختالل در 

رشد موهای ابرو و نازک و کم پشتی آن می گردد.
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5( تریکوتیلومانیا: کندن ابروها بدلیل بیماری روانی مانند وسواس و یا عادت به 
کندن آنها.

6( درمان بیماری های دیگر مثل اشعه¬درمانی، شیمی درمانی و برداشت تومور 
ابرو با جراحی.

7( بیماری های عمومی بدن مثل مشکالت هورمونی
در ابتدا بایستی کلیه علل احتمالی از دست رفتن ابروها مورد بررسی قرارگرفته و 
در صورت امکان تحت درمان قرارگیرند زیرا در صورت عدم کنترول این دسته از علل 
ریزش ابرو حتی با کاشت ابرو هم احتمال ریزش مجدد موهای کاشته شده وجوددارد. 
به  فرد  ابتدا  بایستی  و  نداشته  ای  فایده  ابرو  کاشت  تریکوتیلومانیا  وجود  درصورت 

روانپزشک معرفی شود و پس از درمان آن در صورت نیاز اقدام به کاشت ابرو نمود.

قبل از پیوند ابرو

بعد از پیوند ابرو
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مثاًل  و  نمی آید  خوشش  آن  طرح  از  ولی  بوده  طبیعی  ابروی  دارای  فرد  گاهی 
می  خواهد آن را باالتر بیاورد و یا قوس ابروی خود را بیشترکند و گاهی هم ابروی فرد 
بصورت طبیعی باریک و نازک است و می خواهد آن را ضخیم ترکند. در هردوی این 
حاالت با توجه به محدودیت هایی که در حال حاضر در تکنیک و روش انجام کاشت 
ابرو وجود دارد )به توضیحات پایین توجه شود( کاشت ابرو کارساز نبوده و صالح در 
انجام آن نیست. به عبارت دیگر کاشت ابرو برای زیبایی کاربرد چندانی نداشته و بهتر 

است که انجام نشود.
بطورکلی بهترین کاندید کاشت ابرو کسی است که یا اصاًل ابرو نداشته باشد و یا 
اینکه قسمتی از ابرویش را به دلیل جراحت و آسیب رسیدن به موهای ابرو کاماًل از 

دست داده است و می خواهد کاشت ابرو در همان محل ابروی قبلی انجام شود.

از دست رفتن قسمتی از ابرو بدلیل جراحت
این فرد کاندید بسیار خوبی برای کاشت ابرو می باشد

 

غالباً خانم هایی که تمام یا قسمتی از ابروی خود را ازدست داده اند ابتدا به تاتو 
)خالکوبی(  روی می آورند. در مورد این افراد ممکن است درآینده دو وضعیت پیش 

بیاید :
الف( فرد از تاتوی انجام شده )از نظر رنگ، طرح و مشخصات دیگر( راضی است ولی 

قصد کاشت ابرو روی تاتو را دارد.
ب( شخص از تاتوی انجام شده راضی نبوده )به هر دلیل( و تمایل دارد که ابتدا آن 

را پاک کند و سپس در همان محل و یا محل دیگر کاشت ابرو انجام دهد.
در محل  کاشته شده  موهای  است که   مهم  نکته  این   به  توجه  )الف(  مورد  در 
کاشته شده به هرحال مانند یک ابروی طبیعی تراکم ندارند و  فاصله بین آنها بیشتر 
از موهای طبیعی  ابرو است لذا  ابروی کاشته شده تا حدی خالی بنظر می آید و برای 
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پرکردن ظاهری این خالی بودن استفاده از تاتو منطقی بنظرمی رسد. به عبارت دیگر 
اگر فردی که می خواهد برای جبران نقص ابرویش کاشت ابرو انجام دهد قبل ازکاشت 
ابرو محل مورد نظر را تاتو نماید نتایج حاصله نسبت به زمانی که کاشت ابرو بدون تاتو 
صورت پذیرد، بسیار بهتر خواهد بود. بنابراین در مورد )الف( مشکل خاصی وجود ندارد 

و کاشت ابرو جوابدهی خوبی خواهد داشت.
در مورد )ب(  نظر به مسائل و مشکالت بی شماری که بر سرراه پاک کردن تاتو 
باقی می  ته رنگ آن در محل  را کاماًل پاک کرد و  تاتو  توان  نمی  )اکثراً  وجود دارد 
ماند(، لذا بهتر است که اوالً در ابتدا در مورد انجام تاتو دقت کافی لحاظ شده تا از بروز 
مشکالت بعدی جلوگیری شود و ثانیاً حال که تاتو انجام شده است وسواس به خرج 
نداده و حداالمکان با تاتوی فعلی کنار آمده و اگرمایل به کاشت ابرو  هستند اینکار در 

همان محل تاتو انجام دهند.

هر دوی این خانم ها موارد خوبی برای کاشت ابرو بوده
ولی بیمار سمت چپ )دارای تاتو( پاسخ درمانی بهتری خواهد داد

 
از دست رفتن ابرو بدلیل سوختگی

این فرد مورد خوبی برای کاشت ابرو است
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محدودیت ها و مشکالتی که درحال حاضر در تکنیک و روش انجام کاشت ابرو 
وجود دارند عبارتند از  :

1( اگر چه برای کاشت ابرو معموالً از موهای ظریف باالی گوش استفاده می شود 
ولی باید به این نکته توجه داشت که در هیچ کجای بدن مویی وجود نداردکه کاماًل  
رنگ،  مانند  لحاظ مشخصات ظاهری  از  کاشته شده  موهای  و  باشد  ابرو  موی  شبیه 
ضخامت، صاف یا مجعد بودن، میزان رشد و غیره با موهای قبلی ابرو فرق می کنند 
و بنابراین همیشه تا حدی عدم سنخیت بین موهای قبلی ابرو و موهای کاشته شده 
مشاهده می گردد. البته گفته شده است که در غالب موارد موهای کاشته شده پس از 
چند ماه تا چند سال تا حد زیادی شبیه موهای ابرو می گردند ولی این مطلب همیشه 
رخ نداده و بیمار بایستی متوجه این نکته باشد. البته این مشکل درمواردی که فرد 
اصاًل ابرو ندارد، وجود نخواهدداشت. الزم به تذکر است که موهای کاشته شده بیشتر از 

موهای طبیعی ابرو رشد کرده و بنابراین باید بطور مرتب کوتاه شوند.

قبل از پیوند ابرو

بعد از پیوند ابرو
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2( حتی با وجود استفاده از لوازم بسیار ظریف و میکروسکوپیک برای کاشت ابرو، 
می توان  البته  بود.  خواهند  ابرو  طبیعی  موهای  از  بیشتر  شده  کاشته  موهای  فاصله 
درجلسات دوم و سوم کاشت ابرو این فاصله ها را کمتر کرد ولی بهرحال از نظر تراکم 
هیچ وقت شبیه ابروی کاماًل طبیعی نخواهد شد. باتوجه باین مسئله اکثر متخصصین 
پوست قبل از کاشت ابرو انجام تاتوی متناسب را توصیه می نمایند زیرا تاتو می تواند 

تاحدی فاصله های فوق را مخفی کرده و نتایج کاشت ابرو را بهتر نماید.
3( موهای ابروی طبیعی  نسبت به پوست حالت خوابیده داشته و زاویه این خواب 
بسته به موضع ابرو 20 - 10 درجه است. کاشت ابرو در ناحیه تاج آن مشکل خاصی 
ندارد زیرا در این منطقه زاویه خروج موهای ابرو از پوست حداکثر می باشد ولی هر 
چقدر به سمت انتهای ابرو می رویم کاشت مو )بدلیل کمتر شدن زوایه فوق و خوابیده 
بخش  ترین  انتهایی  در  بطوریکه  شود  می  تر  مشکل  تکنیکی  نظر  از  موها(  ترشدن 
ابرو  به سختی می توان موها را عیناً با خواب طبیعی ابرو کاشت. راه پیشنهادی برای 
این مشکل استفاده از پانسمان فشاری )مثل ِهدبند( درمحل ابروی کاشته شده برای 
هفته ها پس از کاشت ابرو است. چرب کردن موهای پیوندزده شده پس از رویش آن ها 
کمک به خوابیده تر شدن ابروی کاشته شده می کند. ولی در هر حال هیچ وقت ابروی 

کاشته شده از نظر خواب موها کاماًل  شبیه ابروی طبیعی نخواهد شد.

 قبل از کاشت ابرو                                            بعد از کاشت ابرو

4 ( با توجه به اینکه موهای کاشته شده از مناطق غیر از ابرو آورده شده اند و قدرت 
رشد آنها بدلیل جابجایی کاهش یافته لذا فرد بایستی حداقل  9 - 6  ماه صبرکند تا 
کاشت ابروهایش کاماًل جواب بدهد و سپس در مورد لزوم انجام مجدد کاشت ابرو برای 

پرکردن فاصله های خالی بین موهای کاشته شده تصمیم گیری کرد.
به طور متوسط برای هر ابرو 200 - 100 گرافت )حداکثر 375 عدد( کافی است 
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و اکثر این گرافت ها تکی هستند. گرافت های 2 تایی برای قسمت وسط ابرو کاربرد 
دارند. شکاف هایی که برای جاگذاری موها در ابرو ایجاد می شوند بایستی به طول نیم 
الی 0/6 میلیمتر باشند. زاویه ورود موها بایستی تا حد امکان خوابیده باشد ولی جهت 
باید توسط پزشک رعایت  ابرو متفاوت است که این تفاوت جهت  آنها در هر منطقه 
گردد. با توجه به محدودیت های خاص پیوند مو در ابرو در حدود 90 - 80 درصد 
موهای کاشته شده رشد می کنند که 5 درصد این تعداد دارای جهت های نامناسب 

خواهند بود. این موها را می توان کوتاه کرده و یا آنها را برداشت.

    
-قبل از کاشت ابرو                                               بعد از کاشت ابرو

تا حد زیادی شبیه کاشت موی سر  ابرو  برداشت و کاشت موها در مورد کاشت 
است با این تفاوت که درکاشت ابرو فقط از واحدهای فولیکولی دارای یک یا دو  تارمو 
ایجاد  کوچک  و  ظریف  بسیار  ابزار  از  استفاده  با  پوست  های  و شکاف  استفاده شده 
می شوند تا محل کاشت کاماًل نامشخص باشد. بدلیل نزدیکی ابرو به چشم ممکن است 
بعد از کاشت ابرو  اندکی تورم و کبودی دور چشم رخ دهدکه با کمپرس گرم و گذشت 

چند روز بسرعت مرتفع می گردد.
تا حد زیادی شبیه کاشت موی سر  ابرو  برداشت و کاشت موها در مورد کاشت 
است با این تفاوت که درکاشت ابرو فقط از واحدهای فولیکولی دارای یک یا دو  تارمو 
استفاده شده و شکاف های پوست با استفاده از ابزار بسیار ظریف و کوچک ایجاد می 
شوند تا محل کاشت کاماًل نامشخص باشد. بدلیل نزدیکی ابرو به چشم ممکن است 
بعد از کاشت ابرو  اندکی تورم و کبودی دور چشم رخ دهدکه با کمپرس گرم و گذشت 

چندروز بسرعت مرتفع می گردد.
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 قبل از کاشت ابرو                                             بعد از کاشت ابرو

متقاضیان محترم کاشت ابرو دقت فرمایند که این کار از نظر انتخاب بیمار مناسب، 
تکنیک انجام کار و بسیاری نکات فنی و پزشکی دارای حساسیت بسیار باالیی بوده و 
الزم است همیشه توسط متخصص پوست و مو )که دارای تجربه کافی دراین زمینه 
است( انجام شود. توجه کنید که آگهی های تبلیغاتی زیادی با ادعای واهی دراین زمینه 
وجود دارد که بیمار را به سادگی گول زده و اسیر می نماید. با نگاهی به عکس متوجه 
می شوید که کاشت ابرو توسط افراد ناوارد و شیاد چه نتیجه تأسف باری به وجود آورده 
است که برای تمامی عمر بیمار باقی می ماند. لذا تقاضا می شود که در انتخاب پزشک 

معالج خود دقت و وسواس بسیار زیادی را به خرج دهید.

نتیجه تأسف بار کاشت ابرو توسط افراد ناوارد، شیاد و از خدا بی خبر

ب( پیوند مو در مژه
مژه بلند و خمیده عامل بسیار مهم در زیبایی و جذابیت چشم و به تبع آن صورت 
از دست  را  هایش  مژه  از  قسمتی  زیباترین چشم حتی  اگر صاحب  به طوریکه  بوده 
بدهد تمام جذابیت صورت وی از بین می رود.  شکل مژه، پرپشتی، ضخامت و بلندی 
موهای آن در افراد گوناگون متفاوت بوده که بدلیل اختالفات ژنتیکی می باشد. مژه 
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و  مانع ورود گرد و خاک  برای چشم داشته و  اثر محافظتی مستقیم  اینکه  بر  عالوه 
اجسام خارجی کوچک به چشم می گردد دارای خاصیت لمسی شدید بوده و تماس 
ذرات حتی بسیار ریز با مژه باعث واکنش بستن پلک ها و لذا ممانعت از ورود هرگونه 
جسم خارجی به چشم می گردد. موهای مژه هم مانند سایر موهای بدن به تدریج و با 
افزایش سن کم پشت تر شده و به مرور زمان سفید می شوند که امری طبیعی است.

از دست رفتن موهای مژه می تواند به دالیل زیر باشد:
کم پشتی مادرزادی مژه، تصادفات و سوختگی در اثر برخورد اشیا داغ و سوزاننده، 
هورمونی،  اختالالت  غیره،  و  سالک  پالن،  لیکن  لوپوس،  مانند  پوست  های  بیماری 
رادیوتراپی و جراحی در ناحیه مژه ها، مصرف برخی داروها مثل داروهای هورمونی، 
شیمی درمانی و داروهای بیولوژیک مثل اینترفرون، بیماری هایی مثل جذام، سیفلیس 
تغییرات  و  حاملگی  است،  یافته  کاهش  حاضر  حال  در  آنها  شیوع  البته  که  سل  و 
هورمونی مانند یائسگی، عفونت های موضعی در محل مژه، تیک های عصبی و تریکو 
تیلومانیا، آرایش مژه مانند استعمال ریِمل، فِر مژه، تاتو )خالکوبی( در ناحیه مژه و مژه 

مصنوعی که از علل بسیار رایج کم پشتی مژه ها می باشند.
ریمل ها بر دو نوع هستند:

1( ریمل ساده که به راحتی با آب پاک شده و لذا آسیب کمتری به موهای مژه 
وارد می کند.

2( ریمل ضدآب که با ترشح اشک، شنا و دوش گرفتن از بین نمی رود.
عیب ریمل ضدآب این است که پاک کردن آن سخت بوده و در هر بار پاک کردن 
تعدادی از موهای مژه آسیب دیده و یا کنده می شوند. مشکل دیگر بروز حساسیت و 
آلرژی نسبت به مواد آرایشی، چسب ها و پاک کننده های آنها است که ایجاد اگزما و 

خارش و لذا ریزش مژه می نماید.

عوامل مشکل ساز در کاشت مژه
1( امکان دارد موی کاشته شده در جهات گوناگون پیچ خوردگی پیدا کرده و به فرم 
مژه طبیعی درنیاید و لذا نیاز باشد که برای همیشه با وسایل گوناگون به آن حالت بدهیم.

2( هیچگاه موی کاشته شده کاماًل شبیه موی مژه خدادادی نخواهد شد.
3( تراکم موهای کاشته شده همیشه کم می باشد.

4( موهای کاشته شده بایستی به طور مرتب کوتاه شوند.
5( امکان آسیب رسیدن به چشم در جریان کاشت مژه وجود دارد



کاشت مو در ريش و سبیل

فصل ششم

ذهن منظم معتقد به سرنوشت است و ذهن متزلزل معتقد به تصادف

ریش و سبیل یکی ازعالیم مردانگی در آقایان تلقی شده و وجود آن نقش بسیار 
مهمی در زیبایی و آراستگی یک صورت مردانه و اعتماد به نفس آقایان دارد. ازدست 
رفتن ریش و سبیل باعث استرس شدید شخص شده و معموالً فرد موردنظر در ظرف 

مدت کوتاهی برای درمان های دارویی و یا کاشت مو به پزشک مراجعه می کند.
ریزش موهای ریش و سبیل می تواند علل گوناگونی داشته باشد که عبارتند از:

1( آسیب به موهای ریش و سبیل از طریق ضربه مانند تصادف رانندگی، سوختگی، 
مواد شیمیایی، برق گرفتگی و غیره.

2( بیماری های عمومی )مثل مشکالت هورمونی( و موضعی )مثل بیماری لوپوس 
و آلوپسی آره آتا(

قبل از کاشت ریش                                                              بعد از کاشت ریش
 

3( عدم رویش ریش و سبیل بصورت مادرزادی.
4( تریکوتیلومانیا: کندن ریش و سبیل بدلیل بیماری روانی مانند وسواس یا عادت به کندن آنها.
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5( درمان بیماری های دیگر مثل اشعه درمانی، شیمی درمانی و برداشت تومور 
درناحیه ریش و سبیل با جراحی.

در جلسه مشورت کلیه علل احتمالی از دست رفتن موهای ریش و سبیل مورد 
بررسی قرار گرفته و در صورت امکان بایستی تحت درمان قرارگیرند زیرا در صورت 
با کاشت مو هم  عدم کنترول این دسته از علل ریزش موهای ریش وسبیل و حتی 

احتمال ریزش مجدد موهای کاشته شده وجود دارد.

         قبل از کاشت ریش                                                  بعد از کاشت ریش
 

کاشت ریش و سبیل در صورت وجود تریکوتیلومانیا فایده ای نداشته و بایستی فرد 
به روانپزشک معرفی شود.

همچنین بایستی متذکر شدکه کاشت ریش و سبیل در بیماری آلوپسی آره آتا )که 
در آن دایره های کوچک و بزرگ در منطقه ریش و سبیل کاماًل خالی از مو می شوند( 

فایده ای نداشته و انجام آن در این بیماری ممنوع است.
مشکالتی که در حال حاضر در تکنیک و روش انجام کاشت ریش و سبیل وجود 

دارد عبارتند از:
1( در هیچ کجای بدن مویی وجود نداردکه کاماًل شبیه موی ریش و سبیل باشد و 
لذا موهای کاشته شده بهرحال با موهای فعلی ریش و سبیل تا حدی عدم تطابق دارند 
)البته این مشکل در مواردی که بیمار اصاًل ریش و سبیل ندارد، وجود نخواهد داشت(.

 قبل از کاشت ریش و سبیل                       بعد از کاشت ریش و سبیل
 



2( موهای کاشته شده از لحاظ مشخصات ظاهری )مثل رنگ،ضخامت و غیره( تا 
حدی با موهای قبلی ریش و سبیل فرق می کنند البته در انتخاب محل دهنده مو 
)دونور( برای کاشت ریش و سبیل دقت کافی بعمل می آید تا این مشکل تا حدامکان 
کمتر شود ولی باید توجه داشت که هیچگاه این موها کاماًل شبیه موهای قبلی ریش 

و سبیل نخواهند شد.
3( باتوجه به لوازم فعلی مورداستفاده برای کاشت ریش و سبیل )که البته بسیار 
ظریف و میکروسکوپیک هستند( نمی توان تراکم شبیه ریش و سبیل طبیعی ایجاد 
کرد و فاصله موهای کاشته شده بیشتر از موهای طبیعی ریش و سبیل خواهد بود. 
البته می توان در جلسات دوم و سوم کاشت ریش و سبیل این فاصله ها را کم کرد ولی 

بهرحال از نظر تراکم هیچ وقت شبیه ریش و سبیل کاماًل عادی نخواهد شد

  قبل از کاشت ریش                                               بعد از کاشت ریش
 

4( باتوجه به چرب بودن طبیعی پوست صورت در ناحیه ریش و سبیل امکان بروز 
جوش های چرکی پس از کاشت ریش و سبیل بیشتر از کاشت موی سر بوده و لذا 
گاهی الزم است بیمار برای مدتی پس از کاشت ریش و سبیل از آنتی بیوتیک استفاده 

نماید. البته این مطلب ارتباطی با رشد موهای کاشته شده ندارد.

قبل از پیوند مو

بعد از پیوند مو
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مراحل برداشت وکاشت موها درمورد کاشت ریش و سبیل شبیه کاشت موی سر 
است با این تفاوت که در کاشت ریش و سبیل فقط از واحدهای فولیکولی دارای یک 
یا دو تارمو استفاده شده و سوراخ های پوست با استفاده از ابزار بسیار ظریف و کوچکی 
ایجاد می شوند تا محل کاشت کاماًل نامشخص باشد. پوست صورت پس از کاشت ریش 

مقداری ملتهب و قرمز است که درعرض چند روز بهبود پیدا می کند. 

منظره پوست صورت در روزهای ابتدایی پس از کاشت ریش و سبیل



کاشت مو در پوست دارای اِسکار )جوشگاه(

فصل هفتم

امور تغییر نمی کنند، این ما هستیم که تغییر می کنیم

وقتی که پوست آسیب می بیند )مثاًل زخمی شده و یا دچار سوختگی می گردد( 
مکانیسم های ترمیم کننده پوست دست به کار شده و در ظرف مدت کوتاهی موجب 
ترمیم آسیب دیدگی و ایجاد بافت های جدید می گردند. آسیب دیدگی پوست را می 

توان به 2 نوع تقسیم کرد:
1( آسیب دیدن سطحی پوست  که در این حالت فقط الیه اپیدرم )سطحی ترین 
الیه پوست( از بین می رود. این وضعیت در سوختگی های سطحی پوست، خراش های 
جزئی و ظریف پوست )زمانی که پوست بصورت سطحی به سطح ناصافی مالیده می 
شود( رخ می دهد. دراین حالت سیستم ترمیم کننده بدن بطورکامل پوست را ترمیم 
نموده و یک پوست جدید و کاماًل طبیعی در محل آسیب دیدگی ظاهر می گرددکه 
فقط ممکن است اندکی تغییر رنگ داشته  ولی از جهات دیگر طبیعی است و وظایف 

پوست را بصورت کامل انجام می دهد.
 

قبل از پیوند مو                                                بعد از پیوند مو 
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الیه  یا  و  )درم(  پوست  وسطی  الیه  آن  در  که  پوست  عمقی  دیدگی  آسیب   )2
عمقی آن )هیپودرم(  هم دچار آسیب شده اند. این وضعیت در سوختگی های عمقی 
پوست، جراحات و زخم های عمیق پوست و برخی بیماری های پوست مانند لیکن 
پالن، آبله مرغان، جوش غرور جوانی و لوپوس مشاهده می شود. سیستم ترمیم کننده 
پوست درطی این آسیب دیدگی  فقط تا حدی می تواند پوست را ترمیم نموده و در 
نهایت محل جراحت پوست با یک نوع بافت غیرطبیعی به نام اِسکار )جوشگاه( پوشیده 
می شود. درحقیقت وجود اِسکار نشان دهنده کوشش ناموفق پوست برای ترمیم خود 

بوده و از سوی دیگر مؤید عمقی بودن آسیب وارده به پوست می باشد

بافت اِسکار دارای خصوصیات ذیل است :

1( فاقد ضمائم پوست )غدد چربی،  غدد عرق و  مو(  می باشد.
2(  اعصاب حسی و ساختمان های گیرنده حس حرارت، درد، فشار و غیره درآن 

وجود ندارند.
3( خاصیت کش سانی پوست طبیعی در بافت اسکار وجود ندارد.

4( غالباً یک نوع حس غیرطبیعی مثل درد غیرعادی درآن وجوددارد.
5( رنگ و قوام آن با پوست طبیعی متفاوت است.

6( خطوط طبیعی پوست در آن وجود  ندارند.
 

        
اسکار های وسیع سر بدلیل عفونت قارچی پوست )کچلی(
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FUT همان فرد پس از دو جلسه کاشت موی طبیعی به روش

از نظر درمانی روش های زیادی برای رفع اِسکار وجود دارد که عبارتند از :

الف( برداشتن بافت اِسکار
اِسکار  دارد. درصورتي که  اِسکار وجود  برداشتن  برای  متعدد جراحی  روش های 
باشد.  دید  معرض  در  کمتر  تا  کرد  کوچک  را  آن  جراحی  با  توان  می  باشد  بزرگ 
اِسکارهای کوچک با جراحی بطور کامل برداشته می شوند. البته باید توجه داشت که 
در اکثریت موارد حتی با تکنیک های مدرن جراحی و علیرغم کوچک بودن اِسکار یک 

َرد بخیه ظریف در پوست باقی می ماندکه وجود آن اجتناب ناپذیر است.

ب( مخفی کردن اِسکار
اگر بافت اِسکار در منطقه مودار بدن )مانند پوست سر، ریش، سبیل و ابرو( بوجود 
آید می توان با کاشت مو تا حدی آن را مخفی نموده بطوری که کمتر در معرض دید 
باشد. در مواردی هم ابتدا با جراحی اِسکار را کوچک کرده و سپس اقدام به کاشت مو 

در آن می کنند.

اسکار جلوی سر بدلیل سوختگی
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FUT همان فرد پس از دو جلسه کاشت موی طبیعی به روش

 

آن  در  مو  کاشت  سالم(  پوست  به  )نسبت  اِسکار  بافت  بودن  غیرطبیعی  بدلیل 
متضمن یکسری مشکالت خاص می باشد که عبارتند از:

1( چون بافت اِسکار دارای عروق خونی نیست لذا احتمال نگرفتن موهای کاشته 
شده در آن بیشتر از پوست معمولی بوده و در ضمن در یک جلسه نمی توان تراکم 
مطلوب و دلخواه را در آن ایجاد نمود لذا در غالب موارد حداقل دو بار کاشت مو در 

بافت اِسکار مورد نیاز می باشد که این را بایستی به بیمار یادآوری نمود.

قبــل از پیونــد مــو

12 ماه پس از یک جلسه پیوند مو

2( کاشت  مو بدلیل سفت بودن بافت اِسکار از نظر تکنیکی مشکل بوده و نیاز به 
دقت و زمان بیشتری دارد.
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3( نظر به اینکه مقدار زیادی بافت سفت )فیبروز( در اِسکار وجود دارد بنابراین 
امکان دارد موهای کاشته شده در جهت دلخواه رشد نکنند. این مطلب بخصوص در 
اِسکارهای ابرو و خط رویش مو در جلوی سر دارای اهمیت زیادی است و بایستی به 

بیمار گوشزد شود.

قبل از پیوند مو

بعد از پیوند مو
نتیجه درخشان پیوندمو در اسکار شقیقه ها در عمل جراحی لیفت صورت

 

تا  از کاشت مو در پوست طبیعی باشد  باید بیشتر  4( عمق جاگذاری گرافت ها 
دسترسی ریشه های کاشته شده به عروق خونی بیشتر گردد.

5( چون خون رسانی بافت اِسکار ضعیف است لذا گرم و مرطوب نگه داشتن منطقه 
کاشت مو برای چندین هفته پس از عمل برای بقای موهای کاشته شده بسیار مفید 

بوده و قویاً توصیه می شود.
درکاشت مو برای بافت اِسکار بهتر است که همیشه ازروش FUT استفاده شود زیرا 
گرافت ها در این روش کیفیت بهتری دارند و بقای آنها بیشتر می باشد. گرافت های 
دارای 3-2 تارمو بهترین گرافت ها برای کاشت مو در اسکار هستند زیرا این گرافت ها 
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پوشانندگی بهتری ایجاد کرده و دوام بیشتری دارند. سایر مسایل در رابطه با کاشت مو 
در مورد اِسکار فرقی با حاالت دیگر نمی کنند.

اسکار سوختگی در ناحیه ریش و سبیل

همان فرد یکسال پس از کاشت موی طبیعی



پرسش و پاسخ در زمینه پیوند موی طبیعی

فصل هشتم

آن که می پرسد، همیشه به پاسخ می رسد

در این بخش سعی شده است که به سؤاالتی که معموالً در ذهن متقاضیان کاشت 
موی طبیعی وجود دارد پاسخ داده شود. بسیاری از این سؤاالت در متن کتاب هم به 
روشنی توضیح داده شده اند و آوردن دوباره آنها در این قسمت صرفاً برای تأکید مجدد 

بر اهمیت دانستن آنها است.

و  � محوری  نقش  مو  پیوند  انجام  برای  گیری  تصمیم  شروع  در  هایی  نکته  چه   
کلیدی دارند؟

مهم ترین مطلب در شروع بحث کاشت موی طبیعی فهمیدن این چند نکته توسط 
بیمار است:

1( تعداد موهای خوب در منطقه دهنده )پشت سر( همیشه ثابت و دارای محدودیت 
است و به عبارت دیگر »در کاشت موی طبیعی موی جدید خلق نشده بلکه فقط توزیع 

موها تغییر می کند«.
2( کاشت مو »یک برنامه ریزی دراز مدت« بوده و از این نظر تفاوت اساسی با عمل 

زیبایی بینی دارد.
3( نیاز به انجام »جلسات بعدی کاشت مو« همیشه وجود داشته و بر مبنای این 

تفکر بایستی برای جلسه فعلی کاشت مو برنامه ریزی نمود.

 چه فاکتورهایی در انتخاب آقایان برای انجام کاشت مو بایستی توسط پزشک در  �
مد نظر قرار گیرد؟

1( سن: یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار در انتخاب مورد مناسب برای پیوند مو 
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بوده و در نظر گرفتن آن توسط متخصص پوست باوجدان موجب می شود که گاهی 
تصمیم به عقب انداختن زمان پیوند مو در یک مرد جوان گرفته شود. انجام کاشت مو 
در سنین پایین که ریزش مو با شدت و قوت ادامه داشته و وضعیت نهایی آن نیز هنوز 
معلوم نشده است خیانت در حق بیمار بوده و کار بسیار اشتباهی است. در این موارد 
برای اینکه بیمار جوان در دام شیادان گرفتار نشود بهتر است جلسات متعدد مشورت 
گذاشته و همه مسایل با صبر و حوصله برای ایشان توضیح داد شود و حداقل 2 – 1 
سال وی را روی داروهای ماینوکسیدیل + فیناستراید بگذاریم تا وضعیت ریزش موی 
شخص ثابت و مشخص شده و اطمینان نسبی پیدا کنیم که موهای وی در سال های 
آینده دچار ریزش قابل مالحظه و شدید نخواهد شد و آن وقت می توان با اطمینان 

نسبی اقدام به کاشت مو نمود.
شایان ذکر است که اگر شدت و وسعت طاسی فرد خیلی فراتر از سن شناسنامه ای 
وی باشد با مالحظه فاکتورهای دیگر می توان در سن پایین هم در مورد انجام پیوند 
مو در وی تصمیم گیری نمود. در صورت انجام کاشت مو در یک بیمار کم سن بایستی 
خیلی محتاطانه و دست به عصا حرکت کرده و فقط پوشش دهی متوسط در مناطق 

جلوی سر صورت گرفته و به هیچ عنوان کاشت مو در منطقه ورتکس انجام نشود.
2( سابقه خانوادگی طاسی در شخص

3( وضعیت فعلی طاسی فرد و خصوصیات پوست و مو در منطقه دهنده مو )پشت 
سر(. در صورتی که موی پشت سر خیلی ضعیف و اندک باشد بدین معنی است که 
فرآیند طاسی مردانه این منطقه را نیز درگیر کرده است و لذا انجام کاشت مو به صالح 

بیمار نمی باشد.
4( ماهیت پیشرونده و روبه جلوی طاسی مردانه و احتمال نیاز به انجام جلسات 
بعدی کاشت مو در آینده: این موضوع بایستی به روشنی و با تمام جزئیات برای بیمار 
در ضمن  گردد.  گیری  تصمیم  به  اقدام  وی  کامل  از درک  فقط پس  و  تشریح شود 
بایستی به بیمار تفهیم شود که با توجه به مصرف موهای پشت سر در این جلسه پیوند 
مو، محدود بودن ذاتی تعداد این موها و احتمال تشدید طاسی در آینده ممکن است 
که برای مناطق طاس بعدی )مثاًل باالی سر( مویی در بانک مو وجود نداشته و انجام 

جلسات بعدی غیر ممکن باشد.
5( توجه به روان شناسی بیمار و وضعیت بلوغ فکری و روانی وی

6( دادن اطالعات کافی به بیمار در مورد مسایل و نتایج کوتاه مدت و دراز مدت 
کاشت مو
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7( برآورد انتظارات و توقعات بیمار: در صورتی که تصور فرد از نتیجه کاشت مو 
فانتزی و واهی بوده و تناسبی با وضعیت طاسی وی و بانک موی پشت سرش نداشته 

باشد، به هیچ عنوان نباید اقدام به پیوند مو در ایشان نمود.
و  دارویی  های  دیگر، حساسیت  داروهای  مصرف  فرد،  کلی سالمتی  وضعیت   )8

غیره.
پیوند زده شده  امراض پوستی که ممکن است موجب تخریب موهای  9( وجود 

گردند.
برداشت مو  از  ناشی  اسکار )جوشگاه(  به فرد در مورد  10( دادن اطالعات کافی 

در پشت سر به خصوص در افرادی که تمایل به کوتاه نگه داشتن موهای خود دارند.

از لحاظ حجمی به صورت  � بلندکرد و اصاًل  آیا موهای کاشته شده را می توان   
موهای کاماًل پرپشت خواهد بود یا فقط جنبه پوشاننده پوست سر را دارد؟

به  عمل  نتیجه  داد.  حالت  و  بلندکرد  را  شده  کاشته  موهای  توان  می  که  البته 
و  تعدادگرافت های کاشته شده، رنگ  مو،  از جمله وسعت منطقه کم  زیادی  عوامل 
ضخامت موها و تکنیک کاشت مو بستگی دارد. درکاشت موی طبیعی سعی می شود 
با موهای طبیعی و  با بکارگیری بهترین تکنیک های جراحی موهای ریخته شده را 
درحال رشد خود فرد جایگزین کرده و خط موی جدیدی را برای او طراحی کردکه با 

سن و موقعیت وی هماهنگی کامل داشته باشد.

 آیا پس از انجام کاشت مو می توانم موهایم را کوتاه نگه دارم؟ به طور کلی برای  �
کسی که می خواهد مدل موی کوتاه داشته باشد کدام روش پیوند مو مناسب تر است؟

اگر در برداشت نوار از پشت سر در روش FUT دقت کافی شده و اصول جراحی و 
زیبایی رعایت گردند معموالً خط اسکار حاصله بسیار باریک بوده و با موی کوتاه در 
حد نمره 10 الی 12 پوشیده خواهد شد ولی از این کوتاه تر مسلماً خط بخیه قابل 
رؤیت می باشد. در هر حال برای افرادی که مدل موی خیلی کوتاه را می پسندند بهتر 
است از روش FIT استفاده شود. البته الزم به ذکر است که اگر تعداد جلسات FIT را 
 FIT زیاد کنیم و یا در هر جلسه تعداد زیادی مو برداشت نماییم، اسکار محل برداشت
هم با موی کوتاه قابل مشاهده خواهد بود و حتی ممکن است به مراتب زشت تر از 

اسکار FUT باشد.
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 بعد از کاشت موی طبیعی چند روز استراحت و یا مرخصی از محل کارالزم است؟ �
پس ازکاشت موی طبیعی معموالً مشکل خاصی پیش نیامده و فرد می تواند یک 

الی دو روز بعد به سرکارش بازگردد.

 معموالً چند جلسه کاشت موی طبیعی نتیجه قابل قبولی ایجادمی کند؟ �
در اکثر افراد یک الی 2 جلسه که می تواند به روش FUT ، روش FIT و یا روش 

ترکیبی باشد. 

 در هر جلسه کاشت موی طبیعی چه تعداد موکاشته می شود؟ �
در هر جلسه کاشت موی سر بسته به روش انجام شده )FUT ، FIT و یا ترکیبی( 
حداکثر 5-4 هزار گرافت )و گاهی بیشتر( کاشته می شود که معادل 8-7 هزار تار مو 
می باشد. برای کاشت ابرو به طور معمول 375 – 100 گرافت برای هر ابرو استفاده 
می شود. برای کاشت ریش بسته به محل کاشت 500 الی 2500 گرافت پیوند زده 

می شود.

 حداقل چه تعداد گرافت الزم است تا در یک سر طاس تفاوت قابل مالحظه ای  �
نسبت به قبل از کاشت مو ایجاد نماید؟

این تعداد بستگی به دو عامل اساسی دارد:
1(خصوصیات مو )قطر، مجعد بودن و رنگ( در منطقه دهنده

2( توقعات بیمار و اینکه چه تراکمی وی را قانع می کند.
به طور کلی تراکمی معادل 1/4 – 1/3 حالت طبیعی )به شرط رعایت سایر اصول 
زیبایی کاشت مو( موجب ایجاد تغییر قابل مالحظه در منطقه طاس می گردد. توجه 
کنید که این وضعیت تراکم باال محسوب نمی شود ولی با این وجود برای ایجاد حس 

تغییر در منطقه طاس کافی است.

 آیا تبلیغات دال بر کاشت 15 – 12 هزار تار مو )وگاهی بیشتر( در یک جلسه  �
صحت دارد؟

هر انسان عاقلی می داند که این اعداد عجیب و غریب جنبه کالهبرداری و شیادی 
داشته و کذب محض می باشند. هر شخص بطور متوسط دارای 15-12 هزار واحد 
فولیکولی در پشت و طرفین سر می باشدکه فقط می توان 40 الی پنجاه درصدآنها را 
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برداشت نمود بدون اینکه طاسی درمحل برداشت مشخص گردد. پس بانک موی یک 
فرد نرمال در بهترین شرایط و با چندین جلسه کاشت موی طبیعی حداکثر 10 -8 
هزار تار مو جهت پیوند به دست می دهد. برداشت از این بیشتر امکان پذیر بوده و به 

آن »جلسه ِمگا« گفته می شود ولی دارای معایب ذیل می باشد:
1( احتمال آسیب به گرافت ها به دلیل تغییر محیط زندگی )اسیدوز( و خشک 
شدن آنها بیشتر می شود. به طور کلی چون ساعات بیرون ماندن گرافت ها در »جلسه 
مگا« بیشتر از حد عادی است )حتی اگر در محلول نگهدارنده مناسب نگهداری شوند( 
از گرافت کاشته شده  احتمال رشد مو  به عبارت دیگر  یافته و  آنها کاهش  بقای  لذا 

کمتر می گردد.
2( احتمال اسکارگذاری بدفرم و ناجور در پشت سر با هر روشی که برداشت مو 

انجام شده باشد بسیار زیاد می باشد.
3( اگر به هر دلیل رشد مطلوب حاصل نشده و رضایت مناسب به دست نیاید دیگر 

گرافتی در پشت سر نمانده است تا ترمیم و اصالح انجام شود.
4( افزایش احتمال خستگی پزشک و پرسنل به دلیل طوالنی شدن ساعت کار و 

لذا کاهش دقت آنها
5( احتمال تقلب در تعداد گرافت ها به این معنی که مثاًل یک گرافت دارای سه تار 
مو به سه گرافت تک مویی تقسیم می شود. در این حالت بیمار پول سه گرافت را داده 
ولی ماحصل همان سه تار مو خواهد بود. این وضعیت بیشتر در مواردی اتفاق می افتد 

که هزینه پیوند مو به صورت ..... تومان برای هر گرافت محاسبه می شود.
6( چون تعداد گرافت ها زیاد است پزشک وسوسه می شود که خط موی جلوی 
سر را خیلی پایین آورده و یا اینکه برای منطقه ورتکس تعداد زیادی مو کاشته شود 

که هر دوی اینها کار اشتباهی هستند.
پیوند تعداد زیادی مو برای بیماران جوان )که هنوز وضعیت طاسی آنها ثابت نشده 
این کار دیگر گرافتی برای طاسی سالهای  با  است( به هیچ عنوان توصیه نشده زیرا 

آینده وی باقی نخواهد ماند.

آقایان دچار طاسی کامل سر  � آندروژنتیک همانند  آلوپسی  آیا خانم های دچار   
می شوند؟

با طرح  آقایان( طاسی  خیر، ولی شایع ترین فرم ریزش مو در خانم ها )همانند 
مردانه است. آلوپسی آندروژنتیک در خانم ها معموالً در زمان هایی رخ می دهد که 
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تغییرات هورمونی اتفاق می افتد مانند: زمان بلوغ، پس از حاملگی، پس از قطع مصرف 
طوالنی مدت قرص جلوگیری از حاملگی و در زمان یائسگی و پس از آن.

تخمین زده شده است که 50 – 40 درصد خانم ها تا زمان رسیدن به سن یائسگی 
دچار درجاتی از آلوپسی آندروژنتیک شده اند. آلوپسی آندروژنتیک در خانم ها معموالً 
قسمت های باال و طرفین سر را درگیر کرده، به حالت گسترده و پخش بوده، بیشتر 
بصورت نازک شدن موها )نه از دست رفتن کامل مو( جلوه کرده و شدت آن به طور 
کلی کمتر از آقایان می باشد بدین معنی که خانم ها حتی در مراحل پیشرفته طاسی 
با طرح مردانه خیلی به ندرت دچار طاسی کامل می گردند. قابل ذکر است که با شروع 
یائسگی شدت طاسی با طرح مردانه در خانم ها بیشتر شده و از نظر نمای بالینی به 

طاسی با طرح مردانه در آقایان شبیه تر می گردد.
 در مورد اِسکار )جوشگاه( پشت سر پس از انجام FUT توضیح دهید. �

البته در  محل این اِسکار به صورت یک خط نازک 2 – 1 میلیمتری خواهد بود 
به طور کلی  رعایت شود.  اِسکار  این  مورد  در  پزشکی  و  فنی  نکات  صورتی که همه 
12 – 8 ماه طول می کشد تا فرآیند ترمیم زخم کامل شده و نتیجه نهایی اسکار معلوم 
گردد. در برخی افراد محل برداشت برای هفته ها تا چند ماه به رنگ صورتی و ملتهب 
بوده و اندکی حساس می باشد و سپس به رنگ پوست عادی درمی آید. کمپرس گرم 

و مرطوب برای این وضعیت بسیار مفید است.

 آیا بی حسی پوست سر پس از کاشت مو طبیعی است؟ �
معموالً پس از کاشت مو قسمت هایی از منطقه گیرنده مو )طاس( دچار بی حسی 
و یا تغییر در حس )به صورت خارش، سوزش و حس غلغلک( می گردند که از همه 
شایع تر در قسمت باالی سر رخ می دهد. گاهی هم این مطلب در باالی محل برداشت 
در پشت سر مشاهده می گردد. این وضعیت موقتی بوده و ظرف 6 – 2 هفته برطرف 
می شود ولی گاهی تا 6 ماه هم به طول می انجامد و در موارد بسیار نادری بی حسی 
دایمی خواهد بود. کمپرس گرم و مرطوب و مصرف ویتامین B1 برای بازگشت مجدد 

و سریع تر حس در آن منطقه مفید است.

 آیا می توان برای اِسکار پهن پشت سر )بعد از FUT( کاری انجام داد تا وضعیت  �
آن اصالح گردد؟

این اسکار زمانی پهن و زشت می شود که این کار توسط افراد غیرمتخصص و ناوارد 
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انجام شود. در صورتی که این اِسکار خیلی بدشکل و نافرم نباشد می توان از اقدامات 
زیر برای ترمیم آن بهره جست:

1( برداشت اِسکار و بخیه کردن مجدد آن با روش تریکو فی تیک
FIT 2( کاشت مو در اِسکار با استفاده از برداشت مو از مناطق دیگر پشت سر به روش

تاپیک  آرایشی مثل مداد کشیدن،  با روش های  اِسکار  3( مخفی کردن ظاهری 
)پودر مو( و غیره

)SMP( تاتو کردن اِسکار )4

اسکار زشت و نازیبا در پشت سر
 

ایجاد مناطق فرورفته )مانند چاله( در پوست اطراف محل رویش موهای  �  علت 
کاشته شده چیست و چه کاری می توان برای رفع آن انجام داد؟

علت بروز این چاله ها )در اطراف محل رشد مو از پوست( اشتباهات تکنیکی در 
مراحل گوناگون کاشت مو می باشد. وقتی که گرافت را در شکاف پوست می گذاریم 
بایستی به اندازه نیم تا یک میلیمتر در باالی سطح پوست قرار داده شود. در صورتی 
که این مطلب به ظاهر کم اهمیت رعایت نشده و گرافت پایین تر و یا در سطح پوست 
گذاشته شود، یک فرورفتگی در اطراف محل خروج موی کاشته شده از پوست به وجود 
می آید که تعدد این چاله ها نمای زشتی به پوست محل کاشت می دهد. یکی دیگر 
از دالیل ایجاد این چاله ها استفاده از ابزار نامناسب برای ایجاد شکاف پوست است )به 
سؤال بعدی دقت فرمایید(. در صورتی که چاله ها کم عمق و به تعداد کم باشند می 
توان آنها را به پانچ ظریف )به روش FFF( برداشت و محل برداشت نیز به خودی خود 
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ترمیم می یابد. راه دیگر پنهان کردن آنها کاشت موهای ظریف در البالی چاله ها می 
باشد. ولی اگر چاله ها خیلی عمیق و تعداد آنها زیاد باشد متأسفانه کار خاصی برای 
آنها نمی توان انجام داد. به همین دالیل است که بارها گفته می شود برای انجام امر 

حساس و ظریف کاشت مو فقط به متخصص پوست و مو مراجعه نمایید.

مناطق فرورفته )چاله( در اطراف موهای کاشته شده

 آیا اندازه شکاف هایی که برای جاگذاری گرافت ها درپوست منطقه طاس ایجاد  �
می شود از نظر نتیجه پیوند مو مؤثر است؟

بله و اثر آن بسیار مهم و حیاتی است. شکل، عمق، جهت و زاویه ورود این شکاف 
ها نیز مسایلی هستند که همراه با اندازه شکاف تأثیر به سزایی در نتیجه نهایی پیوند 
مو داشته و لذا ابزاری که برای ایجاد این شکاف ها استفاده می شود هم مهم می باشد. 
اندازه شکاف ها با توجه به نوع گرافت استفاده شده )تک مویی، 2 ، 3 و 4 مویی و یا 

بیشتر( تعیین شده و به طول 1/4 - 0/5 میلیمتر می باشد.

تیغ بسیار ظریف و نازک برای ایجاد شکاف
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شکل شکاف مزبور بایستی به صورت یک خط بوده و واضح است که ابزار تولیدکننده 
باید یک تیغ بسیار نازک، کوچک و تیز باشد. برخی افراد از  این شکاف ظریف الزاماً 
سوزن برای ایجاد شکاف استفاده کرده که شکاف حاصله شکل گرد پیدا می کند. قرار 
دادن گرافت در شکاف گرد راحت تر است و وقت کمتری می گیرد ولی پس از درآمدن 
موی کاشت شده این احتمال وجود دارد که در پوست اطراف آن یک فرورفتگی )چاله( 
زشت ایجاد شود. عمق این شکاف به طور معمول 6 – 4 میلیمتر است. جهت و زاویه 
ورود شکاف ها در هر منطقه طاس متفاوت است و دقت نظر و هنرمندی پزشک در 

انتخاب مناسب آن بسیار اهمیت دارد.

سر  � پوست  در  سنگ(  قلوه  )شبیه  بزرگ  و  کوچک  های  برجستگی  بروز  علت 
متعاقب پیوند مو چیست و آیا راهی برای رفع آن وجود دارد؟

به این وضعیت » نمای سنگفرشی« گفته شده و سه علت برای آن وجود دارد:
1( اختالل در فرآیند ترمیم زخم. این حالت یک اختالل ژنتیکی است و در صورت 
معاینه دقیق و گرفتن شرح حال قبل از انجام کاشت مو می توان به آن پی برده و لذا 

پیوند مو را در فرد انجام نداد.
2( کم عمق بودن شکاف های پوست

3( ضخیم و نامتناسب بودن ابزار ایجاد کننده شکاف های مزبور
برای رفع این ضایعات می توان البالی آنها موهای ظریف کاشت تا از نظر ظاهری 
پنهان شوند. راه دیگر تراشیدن پوست با استفاده از لیزر یا دستگاه مخصوص بوده و 
همچنین ممکن است بتوان این ضایعات را با پانچ ظریف برداشته تا محل آن کوچک 

تر شده و یا ترمیم پیدا کند.

مناطق برآمده )برجسته( در اطراف موهای کاشته شده
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آیا نکته خاصی برای پیوند مو در قسمت پشت و باالی سر )منطقه ِورتکس( هست  �
که از طرف پزشک بایستی مورد توجه قرار گیرد؟

به منطقه ِورتکس اصطالحاً »پرتگاه کاشت مو«  برای متخصصین پوست گفته می 
شود. علت این است که ریزش مو در این منطقه به صورت یک دایره کاماًل طاس در 
مرکز و یک دایره کم مو در اطراف دایره قبلی است. پزشک اگر غیر متخصص پوست 
و بی تجربه باشد، در دایره طاس مرکزی تعداد زیادی مو کاشته و تراکم باالیی ایجاد 
می نماید. متعاقباً ظرف مدت کوتاهی موهای دایره اطراف دچار ریزش شده و نیاز به 
کاشت مو به وجود می آید ولی به دلیل مصرف تعداد زیادی از موهای منطقه دهنده 
برای کاشت موی اول نمی توان تراکم باال مثل قبل ایجاد نمود و لذا منظره به وجود 
آمده زشت می گردد. در همین زمان یک دایره کم موی دیگر هم در اطراف دایره دوم 
تشکیل شده که نیاز به کاشت موی سوم را در زمان کوتاهی طلب می کند ولی دیگر 
موی چندانی در بانک موی فرد وجود ندارد. حال تصور کنید که هم زمان طاسی در 

منطقه جلوی سر هم شروع شده و نیاز به کاشت مو در آن ناحیه هم باشد.
یک متخصص پوست باتجربه در کاشت منطقه ورتکس همیشه جانب احتیاط را 
رعایت کرده و تراکم متوسط ایجاد می کند تا هم ترمیم مناطق طاس بعدی امکان 
پذیر باشد و هم منظره نهایی ایجاد شده معقول و زیبا به نظر برسد. رعایت این قاعده 
تا سن حداقل 40 سالگی ضروری می باشد. به طور کلی کاشت مو در منطقه ورتکس 
زمانی نتیجه خوبی می دهد که ورتکس کاماًل طاس بوده و حدود طاسی آن هم معلوم 
و مشخص باشد. اگر طاسی در ورتکس به صورت ضعیف شدگی و نازک بودن موها  
باشد نتیجه پیوند مو جالب نخواهد بود و در این موارد بهتر است درمان دارویی انتخاب 
گردد. نکته مهم دیگر در کاشت مو در منطقه ِورتکس این است که شروع رشد موهای 
پیوند زده شده در ورتکس آهسته تر از ناحیه جلوی سر )فرونتال( است. بهترین سن 

برای کاشت مو در منطقه ورتکس حوالی 40 سالگی است.

آیا کاشت موی طبیعی دردناک است؟ �
در  دردی  هیچگونه  فرد  و  انجام  موضعی  بیحسی  با  همیشه  طبیعی  موی  پیوند 
جریان کارندارد. البته تزریق آمپول های بیحسی تا حدی دردناک می باشند. بعد از 

عمل درد مختصری وجود دارد که با مسکن های معمولی برطرف می گردد.
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آیا گیاه گزنه برای درمان »طاسی مردانه ژنتیکی« کاربرد دارد؟ �
استفاده می  پروستات )–––(  بزرگی خوش خیم  برای درمان  این گیاه  از ریشه 
کنند زیرا بر هورمون مردانه تأثیر دارد و لذا این طور تصور می شود که ممکن است 
بر روند »طاسی ژنتیکی مردانه« هم اثر درمانی داشته باشد ولی تا بحال مطالعه ای 
در این مورد انجام نشده است. این گیاه به صورت قرص و محلول مالیدنی در دسترس 

می باشد.

آیا ممکن است موهای کاشته شده مجدداً بریزند؟ �
تجربه سال ها انجام کاشت مو توسط متخصصین پوست در سراسر جهان نشان 
داده است که موهای پیوند زده شده دچار ریزش نمی گردند. علت این است که موهای 
جدید )که از بانک مو یعنی پشت سر برداشته می شوند( دارای گیرنده هورمون های 
مردانه نبوده و بنابراین به اثرات هورمون های مردانه )آندروژن ها( مقاوم بوده و نمی 
ریزند و پس از انتقال به نواحی کم پشت هم دچار ریزش نخواهندشد. درحقیقت این 
موها به طور دایمی و به صورت طبیعی رشد خواهندکرد. موهای کاشته شده نیاز به 

مراقبت دارویی و غیردارویی خاصی ندارند.

آیا موهای کاشته شده به مرور زمان نازک و ضعیف خواهند شد؟ �
همه می دانیم که موهای همه مناطق پوست سر )از جمله بانک موی پشت سر( در 
سنین باال دچار پدیده نازک شدن و سپس ریزش می شوند که به آن »طاسی کهولت« 
گفته می شود. این وضعیت در سن 80 – 70 سالگی رخ داده که در این سن اهمیت 
خاصی ندارد. لذا جواب این سؤال مثبت است ولی زمانی این اتفاق می افتد که وجود 

مو از نظر اجتماعی و شخصی اهمیت سابق خود را از دست داده است.

چه زمانی بهتر است که پیوند موی طبیعی را انجام دهم؟ آیا باید منتظر بمانم تا  �
کاماًل طاس شوم؟

جواب به این سؤال مشکل است.اگر کم پشتی موهای سر شما به حدی رسیده 
است که سفیدی پوست سر در زیر نور معمولی از البالی موها به میزان زیادی دیده 
می شود شما کاندید مناسبی برای کاشت مو هستید. اکثراً این عمل را زمانی انجام مي 
دهندکه به اندازه کافی از موها ریخته شده ولی هنوزکاماًل طاس نشده اند. درکل بهتر 
است فرد زمانی اینکار را انجام دهدکه نسبتاً جوان )45-25 سال( و از نظر اجتماعی 
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فعال است و مي خواهد درکار و زندگی پیشرفت نماید. البته کاشت مو حتی دردهه 
های 6 و 7 زندگی نیز به شرط اینکه فرد از نظر وضعیت کلي سالمتي مشکلي نداشته 

باشد، نتایج خوبی خواهدداشت.
در صورتی که شروع فرآیند نازک شدن موها و طاسی در اواخر نوجوانی و اوایل 
دهه بیست باشد می توان باحتمال زیاد پیش بینی کرد که این فرد دچار طاسی شدید 
و کامل خواهد شد. در حالي که اگر این اتفاق در دهه سوم و چهارم زندگی بیافتد می 
توان تصور نمود که که فرد مبتال به کم مویی وسیع و شدید نخواهد گردید. این مسایل 
همگی در تصمیم گیری برای انجام یا عدم انجام کاشت مو در یک فرد متقاضی پیوند 

مو تأثیر بسزایی دارند.

آیا پس از مصرف فیناستراید مشکلی از نظر قوای جنسی برای من پیش می آید؟ �
تعداد اندکی از کسانی که این قرص را مصرف می کنند دچار کاهش میل جنسی 
لذا  ادامه مصرف دارو برطرف می شود و  با  آنها  اکثریت  این حالت در  می شوند که 
لزومی به قطع مصرف آن نمی باشد. گاهی هم تغییر زمان مصرف )مثاًل صبح به جای 
شب( و یا تبدیل آن به یک روز در میان مفید است. فیناستراید موجب عقیمی )نازایی( 
در مردان نمی شود. در صورتی که تصمیم به بچه دار شدن دارید بهتر است یک ماه 
مصرف آن را به طور موقت قطع کرده و پس از باردار شدن همسرتان مجدداً استفاده 
از آن را شروع نمایید. همسر باردار شما نبایستی با قرص فیناستراید تماس از طریق 

پوست داشته باشد )نباید به قرص دست بزند(.
تحقیقات دانشمندان نشان داده است که مصرف طوالنی مدت فیناستراید موجب 
پروستات می  و همچنین سرطان   )BPH( پروستات  بزرگی خوش خیم  بروز  کاهش 

گردد.

صورت من کم مو است )بر خالف برادرها و پدرم که پُرمو هستند( و مشکل اصلی  �
صورتم درروی چانه و دو طرف لب و سبیل است.آیا درمان دارویی دارد یا نیاز به کاشت 

مو است؟
کم مویی صورت درمان دارویی ندارد ولی کاشت موی طبیعی با موفقیت برای آن 
قابل انجام است.درکاشت ریش و سبیل از ظریف ترین تکنیک های جراحی استفاده 
می شود. موهای کاشته شده به صورت طبیعی رشدکرده و تفاوتی با ریش و سبیل 

معمولی ندارند.
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  قبل از کاشت ریش                                     بعد از کاشت ریش

 سر من خیلی خالی است و در یک جلسه نمی توان برای کل آن کاشت مو انجام  �
داد. چاره چیست؟

اگر موهای پشت سر )بانک مو ( پرپشت باشد می توان در 2 جلسه کاشت مو انجام 
داد و در هر جلسه بیشترین تعداد ممکن را کاشت. تجربیات مؤلف نشان داده است که 
در اکثر موارد زمانی پیوند مو فایده دارد که 4 - 3 هزار گرافت برای فرد کاشته شود 
ولی با FUT و یا FIT به تنهایی نمی توان این تعداد گرافت را به دست آورد. در اینجا 
می توان هر 2 روش را با هم ترکیب نموده و در دو الی 3 روز متوالی کاشت مو را انجام 
داده تا تراکم کافی و قابل قبول بدست آید. با این روش ظرف دو روز مسئله طاسی 
بیمار تا حد زیادی حل شده و آرامش روحی و روانی برای وی بوجود خواهد آمد و تا 

زمانی که مناطق طاس جدید بوجود نیآیند مشکلی نخواهد داشت.
فاکتورهای  بخصوص  و  گرفته  صورت  درستی  به  بیمار  انتخاب  اگر  حقیقت  در 
کلیدی از قبیل سن، وسعت و شدت طاسی و تاریخچه خانوادگی ریزش مو لحاظ شوند 
با یک جلسه کاشت مو برای دو روز به روش FUT + FIT می توان نتیجه قابل قبول 
و رضایت کننده بوجود آورد بطوریکه هم بیمار راضی و دعاگو باشد و هم وجدان پزشک 

احساس راحتی نماید.

آنابولیک )داروهای بدن سازی( قابل  �  آیا ریزش مو بدلیل مصرف استروئیدهای 
برگشت است؟

این داروها موجب تشدید فرآیند ریزش مو در افراد دارای زمینه ژنتیکی طاسی 
مردانه می گردند. وقتی که موها تحت تأثیر این عوامل دچار نازکی و سپس ریزش 
شدند، با قطع مصرف آنها گرچه فرآیند نازکی و ریزش متوقف می گردد )البته پس 
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محلول  مصرف  کرد.  نخواهند  رجعت  مجدداً  رفته  دست  از  موهای  ولی  ها(  ماه  از 
ماینوکسیدیل و قرص فیناستراید تاحدی کمک کننده است ولی قطعیت نداشته و در 
ضمن 12 - 6 ماه زمان الزم است تا این داروها اثر کنند. اگر پس از این مدت همچنان 

طاسی وجود داشته باشد امکان دارد که پیوند موی طبیعی کمک کننده باشد.

آیاکسانی که کاماًل طاس نشده وفقط تراکم جلوی سرآنهاکم شده است )باصطالح  �
جلوی سرشان خلوت شده است( می توانند عمل پیوندموی طبیعی انجام دهند؟

در کاشت مو از طریق ایجاد یک شکاف بسیار ظریف یک گرافت وارد پوست می 
شود. این سورخ )با اینکه بسیارظریف است( بهرحال فضایی را اشغال می کند. اگر منطقه 
ای که می خواهیم درآن کاشت مو انجام دهیم کاماًل طاس باشد هیچ مشکلی بوجود 
نخواهدآمد. ولی اگربخواهیم در البالی موهای موجود)بخصوص اگر این موها ضخیم و 
باکیفیت باشند( کاشت انجام دهیم الزم است که فضای کافی درالبالی موهای موجود 
از  تا زمانی که بیشتر  تا بتوان آن شکاف را ایجاد نمود. درحقیقت  وجود داشته باشد 
50 - 40 درصداز تراکم موها کاسته نشده است، بدلیل ناکافی بودن فضای )خالی ازمو( 
در بین موهای موجود فرد نمی توان در البالی آنهاشکاف ایجادکرد و اگر هم به زور این 
کار را انجام دهیم اوالً ممکن است به ریشه موهای اطراف آسیب وارد شود و ثانیاً حتی 
اگر آسیبی به ریشه موهای اطراف وارد نشود این ریشه ها مزاحم ریشه موی کاشته شده 
خواهندشد و لذا در حین درآمدن موی کاشته شده باحتمال زیادکیست مویی و جوش 
های چرکی بدفرم ایجاد می گردد. این ضایعات موجب اختالل در بیرون آمدن موهای 

کاشته شده گردیده و نتایج کاشت مو را خراب می کنند.

 قبل از کاشت مو                                                       بعد از کاشت مو
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حداقل               که  دهیم  انجام  زمانی  را  طبیعی  موی  کاشت  که  است  منطقی  بنابراین 
50 -40 درصد از موهای یک منطقه از سر دچار ریزش شده اند تا بتوان بدون مشکل 

کاشت مو را انجام داد و فرد هم از نتایج آن لذت ببرد.

  کاشت مو را تا چه تراکمی می توان انجام داد؟ �
تعداد موهای کاشته شده در محل کم پشت به طور مستقیم ارتباط دارد با:

الف( مساحت و تراکم مو در ناحیه برداشت مو یعنی پشت سر
ب( مساحت ناحیه کم پشت که محل کاشت مواست.

هر چقدر تراکم مو و مساحت محل برداشت مو بیشتر و از طرف دیگر مساحت 
محل کاشت مو و کم پشتی موهای آن کمتر باشد نتیجه بهتری حاصل خواهدشد. به 
صورت عادی تراکم ایجاد شده پس از کاشت مو 1/3 – 1/2 تراکم طبیعی خواهد بود.

آیا پس از پیوند موی طبیعی الزم است که به طور مرتب دارو مصرف کنم؟ �
معموالً به دنبال انجام کاشت مو یک سری داروهای تقویتی تجویز می شوند. این 
داروها عمدتاً در جهت حفظ و نگهداری موهای قبلی فرد بوده و موهای کاشته شده نیاز 
به مصرف دارو ندارند. توجه داشته باشید که این داروها موجب ضخیم شدن تارهای 
ضعیف و نازک موهای قبلی فرد شده و همچنین باعث عدم ریزش )یا حداقل کند شدن 
روند ریزش( ژنتیکی آنها می گردد و بدین ترتیب نتایج پیوند موی طبیعی با مصرف 
دارو درخشان تر و زیباتر خواهد شد. مدت زمان مصرف این داروها توسط پزشک معالج 

تعیین شده و بستگی به شرایط هر بیمار دارد.

آیا نیاز است که بعد از کاشت موی طبیعی مرتباً برای کنترل به پزشک مراجعه  �
نمود؟

خیر، روز بعد از پیوند جهت ویزیت، برداشت پانسمان و شستشوی سرمراجعه کنید. 
در روش FUT ده روز بعد برای کشیدن بخیه های پشت سر و در روش FIT دو هفته 
بعد برای کنترل کار انجام شده به پزشک معالج مراجعه نمایید. ویزیت بعدی فرد 6-9 

ماه پس از کاشت مو خواهد بود.
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   قبل از کاشت ابرو                                                    پس از کاشت ابرو

موهای من خیلی چرب هستند. آیا این مطلب ارتباطی با نتیجه پیوند مو دارد و  �
نیز آیا میزان چرب بودن پوست سر پس از کاشت مو تغییر خواهد کرد؟

چرب بودن پوست سر به دلیل باال بودن فعالیت غدد چربی هستند که در اعماق 
پوست و متصل به ساقه مو می باشند. این مطلب هیچ ارتباطی با نتیجه )خوب یا بد( 
کاشت مو نداشته و فقط در صورت وجود آن بایستی دفعات شستشوی سر را متناسب 
با چربی سر بیشتر نمود. ممکن است متعاقب کاشت موی طبیعی میزان چربی سر  
)به دلیل افزایش تعداد فولیکول های مو در منطقه طاس( زیاد شود ولی این مطلب 

اهمیتی ندارد.

آیا می توان خط موی جلوی سررا با کاشت مو پایین آورد؟ �
بله، البته از نظرزیبایی شناسی محدودیت های  خاصی در پائین آوردن خط موی 
جلوی سر وجود دارد و بر مبنای مقیاس های مشخصی می توان این خط را جلو آورد. 
الزم به ذکر است که در یک جلسه کاشت مو این خط کامل نخواهد شد و اغلب نیاز 

به حداقل دو جلسه پیوند مو می باشد.
برای پایین آوردن خط موی خیلی باال به اندازه 2/5 سانتیمتر به 2200 – 1800 

گرافت ظریف )و گاهی تا حد 2800 گرافت( نیاز است تا نتیجه خوبی به دست آید.

آیا کاشت موی طبیعی در خانم ها امکان پذیر است؟ �
انجام کار در  انجام داد ولی محدودیت  را  این عمل  توان  نیز می  بله، درخانم ها 
خانم ها نسبت به آقایان بیشتراست و لذا تعدادخانم های طاس که انجام کاشت مو به 
صالح آنها است و می توان برایشان کارانجام داد خیلی کمتر از آقایان طاس می باشد.

آیا می توان موها را بعدکاشت موی طبیعی رنگ کرد؟ �
بله، از 4 - 2 هفته بعد از عمل می توان از رنگ مو استفاده نمود. قبل از این زمان 
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امکان حساسیت پوست سر به مواد رنگ مو وجود دارد زیرا حساس بودن پوست سر در 
این زمان باالتر از حالت عادی است. بهتر است فرد از مواد اکسیدان برای رنگ کردن 

استفاده نکند زیرا درهرحال امکان آسیب رسیدن به موها وجود دارد.

آیا سیگار بر عمل پیوند مو تأثیری دارد؟ �
دارد  تأثیرمنفی  مو  پیازهای  به  رسانی  خون  روی  بر  سیگار  نیکوتین  چون  بله، 

لذاتوصیه می شود از 2 هفته قبل تا یک هفته بعد از عمل از سیگار استفاده نشود.
مصرف سیگار خطر ریزش مو و طاسی را به مقدار بسیار چشمگیری افزایش می 
دهد. پیری و تیرگی پوست و سفید شدن موها از دیگر اثرات سیگار در پوست و مو می 
باشد. در افراد سیگاری موها زودتر به رنگ خاکستری در آمده و هم چنین به دلیل 
کاهش اشتها در این افراد مواد مغذی و ویتامین کمتر به بدن می رسد. سیگار با افزایش 
اثر هورمون های مردانه باعث تسریع در ریزش موی مردانه در افراد مستعد می گردد. 

آیا وقتی کاشت مو در ناحیه ریش و سبیل انجام می شود این موها قابل اصالح  �
بوده و مجدداً رشدمی کنند؟

موهای کاشته شده کاماًل مشابه ریش وسبیل طبیعی هستند، قابل اصالح بوده و 
مجدداً رشد می کنند. در صورتی که ریش فرد خیلی پُر و متراکم باشد می توان از 

موهای زیر چانه به روش FIT برای کاشت ریش و سبیل استفاده نمود.

         قبل از کاشت ریش                                       بعد از کاشت ریش

آیا می توان شکستگی های روی صورت و ابرو را با کاشت مو اصالح نمود؟ �
بله، پوشاندن خطوط شکستگی و اِسکار در نواحی مودار سر و صورت با کاشت موی 

طبیعی یکی از کاربردهای پیوند مو در علم زیبایی می باشد.
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        قبل ازپیوند ابرو                                       بعد از ابرو

علت کم پشتی موهای پشت سر )محل برداشت مو( پس از انجام FIT چیست؟ �
با توجه به اینکه در محل موی برداشته شده به روش FIT موی جدیدی در نمی آید 
لذا به هرحال این منطقه کم پشت تر از قبل خواهد شد ولی اگر کار به صورت حرفه ای 
عادی  حالت  در  و  نبوده  محسوس  پشتی  کم  میزان  باشد،  شده  انجام  مالحظه  با  و 

مشخص نمی باشد.
در موارد نادری پس از انجام FIT نازک شدن گسترده موها در پشت سر رخ می دهد 
که به دلیل واکنش غیرمعمول موهای اطراف مناطق برداشت می باشد. این وضعیت 

ممکن است ماه ها طول کشیده ولی به تدریج خوب شده و از بین می رود.

FIT کم پشتی موهای پشت سر بعد از
این وضعیت تاحد زیادی بهبود پیدا می کند
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آیا فصل خاصی برای انجام پیوند مو وجود دارد؟ �
خیر، انتخاب فصل خاص برای پیوند مو در هر فرد بستگی به خصوصیات زندگی وی 

دارد و نیز این مطلب که ایشان در چه زمانی انتظار دیدن موهای کاشته شده را دارند.

من یک بار کاشت مو به روش FUT داشته ام ولی از تراکم آن راضی نیستم. چه  �
راهی برای من پیشنهاد می کنید؟

علت این مسئله چند مورد می باشد:
1( گاهی کاشت مو در بین موهای کم پشت صورت گرفته و تراکم خوب به وجود 
می آید ولی با گذشت زمان و به دلیل روند رو به جلوی »ریزش موی مردانه ژنتیکی« 

موهای قبلی دچار ریزش شده و لذا منطقه کاشت مجدداً کم پشت می گردد.
2(گاهی هم از ابتدا تراکم موهای کاشته شده کم بوده است که می تواند به دلیل 
ضعیف بودن بانک مو در پشت سر، وسیع و شدید بودن منطقه طاس و یا خطای پزشک 

و پرسنل وی در مراحل گوناگون پیوند مو باشد.
در هر حال با توجه به وضعیت پوست و مو در بانک موی فرد می توان اقدام به 
پیوند موی مجدد به روش FUT ، FIT و یا ترکیبی نمود. ولی بیمار همیشه باید این 
نکته را در مد نظر قرار دهد که منطقه گیرنده مو )طاس( به دلیل کاشت موی قبلی 
دارای صدها اِسکار )جوشگاه( کوچک می باشد که اثر منفی بر روند رشد موهای کاشته 
شده در کاشت موی دوم می گذارند و لذا نبایستی انتظار رشد کامل و عادی مثل یک 

پوست سالم را داشته باشد.

پیوند مو در خانم ها در چه مواردی کاربرد دارد؟ �
کاشت مو در خانم ها در 4 زمینه کاربرد دارد:

1( ریزش موی با طرح زنانه که در هر سنی )حتی نوجوانی( می تواند رخ دهد 
با یک سری  این وضعیت  از یائسگی مشاهده می شود.  ولی بیشتر در حوالی و پس 
فاکتورها مانند تغذیه بَد، رژیم غذایی غلط، کم خونی و مشکالت تیروئید تشدید شده 
ولی همیشه زمینه ژنتیکی برای آن وجود داشته و عامل غالب می باشد. ریزش موی 
با طرح زنانه دارای اشکال گوناگونی است ولی شایع ترین فرم آن نازک شدن گسترده 
موها در قسمت های باال )تاج سر(، طرفین و پشت سر می باشد و معموالً بخش جلوی 

سر )فرونتال( درگیر نشده و خط موی جلوی سر دست نخورده باقی می ماند.
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طرح کالسیک ریزش موی با طرح زنانه
 

2( جلو آوردن خط موی جلوی سر در حالتی که این خط به دالیلی خیلی عقب 
رفته است.

3( پیوند مو در ابرو
4( کاشت مو در نواحی اسکار )جوشگاه(

قبل از پیوند ابرو

بعد از پیوند ابرو
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چه عواملی در موفقیت پیوند مو در خانم ها دخالت دارد؟ �
دارند  نقش  ها  در خانم  مو  پیوند  موفقیت  یا عدم  و  موفقیت  در  که  فاکتورهایی 

عبارتند از:
الف( وضعیت موهای منطقه دهنده )پشت سر( از نظر قطر هر تار مو )مهم ترین 

عامل(، تراکم موها و تعداد تار موها در هر واحد فولیکولی.
ب( وضعیت منطقه طاس که اگر جزایر کم مو با وسعت کافی در این منطقه وجود 
داشته باشند بهتر از موقعی است که همه منطقه به صورت یک دست کم مو است 
)البته متأسفانه حالت دوم خیلی شایع تر می باشد( و اگر موهای ضخیم در منطقه کم 

مو مشاهده شوند نیز عاقبت کار بهتر خواهد بود.
ترین مناطق کاشت مو در  منطقه جلوی سر در قسمت وسط و شقیقه ها مهم 
خانم ها از نظر بهتر شدن نتیجه کار می باشند. برای کاهش بروز پدیده »شوک« در 
خانم ها )که احتمال وقوع آن به دالیل نامعلوم در خانم ها باال است( و تقویت رشد 
موهای کاشته شده بایستی همیشه از 2 هفته پس از عمل محلول ماینوکسیدیل %2 

را شروع نماییم.

پس از کاشت موی طبیعی بهتر است پانسمان انجام شود یا خیر؟ �
شرایط  و  مو  کاشت  دهنده  انجام  پزشک  به  بستگی  نکردن  یا  کردن  پانسمان 
با  از شخص  نظرظاهر  از  بیمار  نشود  انجام  پانسمان  بیماردارد. چنانچه  کار  و  زندگی 
پانسمان نرمال تر به نظر می رسد و مشکل بازگشت به مطب جهت برداشت پانسمان 
را نخواهدداشت. از طرف دیگر به دلیل نشت مایع یا خون از محل پیوند احتمال حرکت 
نمودن گرافت ها وجود دارد )بخصوص در خواب که بیمار بدون آگاهی پوست سر را 

به بالش یا ملحفه می کشد(. لذا انجام پانسمان منطقی به نظر رسیده و مفید است.
در ضمن با وجود اینکه در کاشت مو با روش های مدرن امروزی زخم های کمتری 
وجود دارد ولی همان زخم های مختصر هم احتمال آلودگی در هوای پر از گرد و غبار 
را دارند و در آخر اینکه بیماران ایرانی به ظاهر پاک و تمیز اهمیت ویژه ای می دهند 
و این ظاهرآراسته با پانسمان سفید و تمیز بهتر حاصل می شود. پس درکل پانسمان 

کردن بهتراست.
بیمارانی که با پانسمان مرخص می شوند اضطراب کمتری از نظر آلودگی گرافت ها 
داشته و با خیال آسوده تری 24 ساعت اولیه پس از کاشت مو را طی می کنند ولی 
اشخاص بدون پانسمان با تماس های مکررکه همراه با نگرانی بوده است روزهای اولیه بعد 
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از عمل را سخت تر پشت سرگذاشته اند. طی سؤاالت انجام شده از خانواده بیماران به نظر 
می رسدکه خانواده و خود بیمار از نظر روانی شرایط با پانسمان را راحت تر می پذیرند.

 آیا بعد از کاشت مو درد شدیدی را باید تحمل نمود؟ �
آنچه مسلم است به دلیل برش و بخیه انجام شده ناحیه کاشت مو تا حدی دردناک 
خواهد بود ولی این درد قابل توجه نبوده و معموالً با مسکن های معمولی کنترل می 
شود. برای تسکین درد )مختصر بعد از عمل( می توان از قرص مسکن )طبق تجویز 
پزشک( استفاده نمود. بطورکلی از نظر درد بعد از عمل بیمار نبایستی هیچگونه نگرانی 

داشته باشد.

  قبل از کاشت مو                                      پس از کاشت مو
 

آیا بر روی محل کاشت مو جای برش های کوچک )که محل قرارگرفتن موهای  �
کاشته شده است( نمایان خواهند بود؟

در روزهای بعد از عمل تاحدی جای زخم ها مشخص است ولی خطوط شکاف ها به 
مرور و با پیشرفت روند ترمیم بافتی محو شده و فقط ساقه های موها باقی خواهدماند. 
بطورکلی نمای محل کاشت مو پس از 9-6 ماه بگونه ای می باشد که هیچکس متوجه 

کاشت مو در این محل نخواهدشد و این محل کاماًل طبیعی بنطر می رسد.

بعد از کاشت مو چه شکلی خواهم شد؟ �
انجام پیوند مو می توان مورد  از  این سؤال را در زمان های متفاوت پس  جواب 

بررسی قرار داد:
الف( 10 – 7 روز اول پس از کاشت مو

پوست سر در روزهای اول دارای تعداد زیادی دلمه خشک شده، پوسته، بتادین و 
خالصه آثار به جای مانده از عمل بوده و ظاهر قشنگی ندارد. در این زمان اکثر بیماران 
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دوست دارند که از انظار پنهان شده و در منزل استراحت نمایند. البته هر چند نیاز 
مطلق به این کار نبوده و شخص می تواند بالفاصله به سرکارش بازگردد ولی دوری 
از اجتماع موجب آرامش روانی فرد شده و در ضمن احتمال آسیب رسیدن به گرافت 
های کاشته شده را کاهش می دهد. همه عالیم فوق در ظرف 10 – 7 روز با شستشوی 

روزانه صحیح و مرتب از بین رفته و ظاهر پوست سر به حالت عادی باز می گردد.
ب( یک ماه اول پس از کاشت مو

در این مدت موهای کاشته شده دچار ریزش گردیده و اگر فرد از قبل دارای مو 
بوده است آن موها هم به احتمال زیاد در اثر »شوک« می ریزند. پوست سر در این 
مدت کمی قرمز و ملتهب است و گاهی منافذ موهای پیوند زده شده قابل مشاهده 
هستند. موهای پشت سر )محل برداشت مو( در این مدت رشد کرده و اسکار )های( 

محل برداشت به توسط آنها به طور نسبی پوشیده شده است.
پ( 4 – 3 ماه اول پس از کاشت مو

در این مدت پوست سر کاماًل ترمیم پیدا کرده و عادی می شود. موهای پشت سر 
به رشد خود ادامه داده و به جز وقوع گهگاهی چند جوش کوچک در منطقه کاشت 

اتفاق خاصی نمی افتد.
ت( 9 – 6 ماه بعد از پیوند مو

در این مدت موهای پیوند زده شده رشد کرده و شکل و حالت به خود می گیرند. 
از این منظر می توان بیماران را به 2 گروه تقسیم نمود:

1( گروه اول کسانی هستند که طاسی آنها کامل و وسیع بوده و مویی در منطقه 
کاشت ندارند. در این افراد با توجه به کیفیت و کمیت موهای پشت سر و در صورت 
انتخاب درست بیمار انتظار تغییر قابل توجه در ظاهر چهره فرد )بیشتر از نگاه روبرو( 
نیار به تغییر مدارک شناسایی عکس دار )مثل پاسپورت،  را داریم به طوری که اکثراً 
گواهینامه و شناسنامه( وجود دارد. البته نتیجه کلی پیوند مو نسبت به گروه دوم ضعیف 
تر خواهد بود و دلیل آن وسعت و شدت طاسی و نیاز به تعداد زیادی مو برای ترمیم است 
که مسلماً در بانک موی یک فرد خیلی طاس وجود ندارد. این افراد با وجود ضعیف بودن 

ماحصل پیوند مو معموالً از نتیجه کاشت موی خود بسیار راضی می باشند.
2( گروه دوم افرادی هستند که دارای مقداری موی ضخیم )کم یا زیاد( بوده و 
بسیار  این اشخاص  پیوند مو در  نتیجه کلی  دارند.  را  آنها  افزایش  با کاشت مو قصد 
آن  دلیل  که  بود  نخواهد  قابل مالحظه  فرد  ظاهری چهره  تغییر  ولی  بوده  درخشان 
وجود موهای قبلی است. این وضعیت موجب می شود که گاهی فرد گالیه می کند که 
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من تغییری نکرده ام و طعنه و کنایه اطرافیان هم به این مطلب دامن می زند. در این 
موارد مقایسه عکس های قبل و بعد از کاشت مو بسیار مفید بوده و جلوی سؤاستفاده 

های احتمالی افراد را می گیرد.

                
  قبل از کاشت مو                                پس از کاشت مو

 

آیا عمل کاشت مو هزینه زیادی دارد؟ �
مسلم است که عمل کاشت مو ازکاله گیس و یا درمان های جایگزین گران تر است 
ولی بیشتر افراد آن را با توجه به دایمی بودن نتایج یک سرمایه گذاری خوب برای 
راحتی آینده خود تلقی می کنند. هزینه کاشت مو بستگی به عوامل متعددی دارد از 
قبیل: وسعت طاسی )کم، متوسط و زیاد(، تعداد موهایی که برای پوشانیدن منطقه 
بیمار حاصل گردد، کدام منطقه طاس است )سر، ریش،  تا رضایت  طاس الزم است 
سبیل و یا ابرو(، کیفیت موهای منطقه دهنده از نظرضخامت و رنگ، روش کاشت مو 

)FUT یاFIT(، سن بیمار و وجود مشکالت و بیماری های زمینه ای.
هرگز پزشک خود را از روی هزینه ای که می گوید انتخاب نکنید. به عبارت دیگر 
نه کسی که ارزان می گیرد کارش همیشه بد است و نه پزشکی که هزینه باالیی طلب 
می کند همواره فرد حاذقی می باشد. مالک انتخاب شما بایستی این باشد که در درجه 
اول ایشان متخصص پوست و مو بوده و ثانیاً دارای تجربه و تبحر کافی در انجام پیوند 

مو باشند که این مطلب را از طریق سوابق و بیماران قبلی ایشان می توان جویا شد.

درمورد ارتباط کاله گیس با کاشت موی طبیعی توضیح دهید �
گاهی فرد برای پوشانیدن ظاهری یک طاسی نه چندان شدید و وسیع در سرش 
متوسل به کاله گیس شده و مدتی از آن استفاده می کند بدین معنی که شخص با کاله 
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گیس خود را به جامعه معرفی کرده و بدین ترتیب در انظار ظاهر می شود. پس از مدتی 
وی از کاله گیس و مشکالت آن خسته شده و تصمیم به انجام کاشت مو می گیرد.

    .
اثر بسیار بارز کاله گیس در مخفی کردن طاسی مردانه

به ظاهر غیرطبیعی کاله گیس توجه کنید

نکرده  استفاده  از کاله گیس  با شخصی که  دارای کاله گیس  فرد  کاشت مو در 
و با طاسی سرش در انظار ظاهر شده است، تفاوت های بسیاری داشته و یک سری 
مشکالت بر سر راه کاشت موی وی وجود دارد. اکثر این مشکالت به جنبه های روان 
شناسی و احساسی فرد برمی گردد.  با توجه به اینکه برای انجام کاشت مو اکثراً الزم 
است که موها تراشیده شوند و از طرفی معموالً کاله گیس به موهای قبلی فرد متصل 
شده است، لذا مشخص است که پس از کاشت مو دیگر نمی توان از کاله گیس استفاده 

شده و این مطلب موجب بروز مشکالتی برای فرد از نظر برخورد اجتماعی وی گردد.
از سوی دیگر تراکم موهای کاله گیس بسیار بیشتر از تراکمی است که با یک یا 
2 جلسه کاشت موی طبیعی ایجاد می شود هر چند که تراکم باالی کاله گیس  به 
قیمت ظاهر غیرعادی و مصنوعی آن به دست می آید. تراکم کمتر کاشت مو گاهی 
موجب پشیمانی فرد از انجام کاشت مو شده و سخنان نیش دار اطرافیان هم به آن 

دامن می زند.
به نظر مؤلف در موارد فوق بهتر است فرد موهایش را به تدریج کاماًل کوتاه کرده 
و کاله گیس را کنار بگذارد و چند ماه با این وضعیت در اجتماع ظاهر شود تا هم از 
نظر احساس شخصی و هم از لحاظ برخورد اجتماعی آمادگی پذیرش نتایج کاشت مو 
را داشته باشد و بدین ترتیب از مشاهده موهای طبیعی کاشته شده با تراکم متوسط بر 

روی سرش بسیار راضی شده و مشکلی پیش نخواهد آمد.
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به طور معمول چند جلسه کاشت موی طبیعی الزم است؟ �
تعداد جلسات بستگی دارد به:

1( خصوصیات پوست و مو در منطقه گیرنده )طاس( و دهنده )بانک مو(
2( تعداد و کیفیت گرافت های استفاده شده

3( تراکمی که بیمار می پسندد
4( خصوصیات شخصی موی بیمار مثاًل موی خشن ظاهری پرپشت تر از موی نرم دارد.

ولی بطور کلی در اکثر موارد یک الی دو جلسه برای پوشش کامل منطقه طاس 
الزم است که می توانند به دنبال هم و یا با فاصله انجام شوند. این فاصله از چند روز 

تا سال ها متغیر است.

 قبل از کاشت مو                                              پس از کاشت مو
 

آیا وقتی که موها به سرعت در حال ریزش هستند، کاشت موی طبیعی توصیه  �
می شود؟

گاهی اوقات ریزش موی فرد برای مدت های طوالنی به آهستگی و در طول زمان 
رخ داده ولی اخیراً تشدید شده است. در این حالت بایستی ابتدا وی مورد معاینه و 
این  مواردی  در  گردد.  معلوم  مو  ریزش  تشدید  علت  تا  گرفته  قرار  دقیق  آزمایشات 
تشدید صرفاً به دلیل تسریع در فرآیند ریزش موی ژنتیکی )که از قبل هم وجود داشته 
است( بوده و در موارد دیگر علل گوناگونی دخالت دارند. در هر حال بایستی با هر روش 
ممکنه دارویی و یا غیردارویی از سرعت ریزش موی فرد کاسته شده و سپس در مورد 

انجام یا عدم انجام پیوند موی طبیعی تصمیم گیری شود.

آیا ممکن است موهای کاشته شده مجدداً بریزند؟ �
برداشته  سر  پشت  یعنی  مو  بانک  از  که  موهای جدید  هیچوجه، خوشبختانه  به 
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می شوند به اثرات هورمون های مردانه )آندروژن ها( مقاوم بوده و لذا پس از انتقال 
العمر  به نواحی کم پشت دچار ریزش نخواهند شد. درحقیقت این موها بطور مادام 
و به صورت طبیعی رشد خواهند کرد. موهای کاشته شده نیاز به مراقبت دارویی و 

غیردارویی خاصی ندارند.

َسر من دارای مقداری مو می باشد و من تصمیم دارم که با پیوند موی طبیعی  �
تراکم موهای سرم را افزایش دهم. آیا پس از انجام این کار اتفاق خاصی برای موهای 

قبلی ام رخ می دهد؟
ممکن است موهای موجود در منطقه طاس پس از کاشت مو دچار ریزش گردند 

که 2 علت دارد:
1( گاهی این ریزش به دلیل وقوع پدیده »شوک« است.  علت »شوک« این است 
که موهای قبلی فرد در هر حال تحت تأثیر فرآیند »طاسی ژنتیکی مردانه« بوده اند 
و در حقیقت قرار بوده است که این موها دیر یا زود دچار ریزش شوند و لذا این موها 
در درجات گوناگون ضعیف شدگی و ریزش قرار دارند. با انجام پیوند مو و ورود موهای 
تازه وارد و همچنین به دلیل آسیب به پوست سر )که به هر حال در جریان کاشت مو 
رخ می دهد( و لذا اختالل موقتی گردش خون پوست سر، میدان بر موهای قبلی  تنگ 
گردیده و این موها وارد فاز استراحت شده و می ریزند و گاهی هم صرفاً روند ریزش 
ژنتیکی آنها به جلو افتاده و به دلیل این مسئله دچار ریزش می گردند. موهایی که 
در انتهای فرآیند ریزش بوده و فی المثل قرار بوده است که ظرف 12 – 6 ماه آینده 
بریزند، متعاقب »شوک« دیگر درنیآمده و از دست می روند. پس نتیجه می گیریم که 
هرچقدر موهای قبلی فرد ضعیف تر و نازک تر شده باشند، احتمال درآمدن مجدد آنها 
متعاقب »شوک« کمتر می گردد. ولی موهایی که هنوز ضخیم و خوب هستند و وارد 
فاز استراحت شده اند پس از ریزش ناشی از »شوک« مجدداً رشد می کنند. زمان رشد 

مجدد این موها در حدود همان زمانی است که موهای کاشته شده درمی آیند.
دارای  مناطق  در  باال  تراکم  ایجاد  از  که  است  بهتر  »شوک«  وقوع  کاهش  برای 
موهای قبلی خودداری کرده و نیز از کاشت تعداد زیادی مو در یک جلسه اجتناب کنیم 
و این کار را در چند جلسه کوچک و با فاصله انجام دهیم. استفاده از ماینوکسیدیل و 
فیناستراید قبل و بعد از پیوند مو نیز در کاهش وقوع »شوک« و تسریع در رشد مجدد 

موهای ریخته شده دخالت بسزایی دارد.
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2( گاهی هم علت این ریزش آسیب به فولیکول های موهای قبلی شخص است 
که در اینجا پزشک مقصر می باشد و معموالً  وقتی رخ می دهد که پیوند مو توسط 
متخصص پوست و مو انجام نشده است و لذا فرد دارای دانش و تجربه کافی در این 
زمینه نمی باشد. عواملی که موجب کاهش وقوع این خطای انسانی می گردند عبارتند 
از: رعایت زاویه ورود موهای پیوند زده شده به طوری که شکاف ایجاد شده کاماًل موازی 
موهای قبلی فرد باشد و به کارگیری تیغ های ظریف، تیز و با شکل متناسب به طوریکه 

کمترین آسیب به فولیکول های مو و بافت های مجاور آن وارد آید.

در چه افرادی بیشتر امکان دارد پدیده »شوک« رخ دهد؟ �
1( کسانی که شدت ریزش مو در آنها باال است لذا در این حالت اصوالً انجام پیوند 

مو به صالح فرد نیست.
2( پیوند مو در خانم ها

3( افرادی که دارای تعداد زیادی موی ضعیف ولی قابل مشاهده در منطقه طاس 
هستند و دراین افراد کاشت مو با تراکم زیاد انجام شود.

 قبل از کاشت مو                                           پس از کاشت مو
 

آیا موهایی که دچار »شوک« شده اند مجدداً درمی آیند؟ �
وضعیت موهایی که دچار »شوک« شده اند از نظر رشد مجدد به 3 حالت است:

1( معموالً رشد مجدد رخ داده و زمان آن نیز اغلب همان وقتی است که گرافت 
های کاشته شده شروع به رویش می کنند )3 - 2 ماه پس از کاشت مو( و  ظرف 6 
ماه رویش مجدد موها کامل می گردد البته در موارد نادری این امر ممکن است حتی 
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2 سال و یا بیشتر هم به طول می کشد.
2( گاهی هم این موها به صورت دایمی از دست می روند که بیشتر در موارد )1( 
و )3( پاسخ سؤال قبلی مشاهده می گردد زیرا موها در این افراد تحت تأثیر فرآیند 
ژنتیک به صورت قابل مالحظه ای ضعیف شده اند. در حقیقت اگر کاشت مو هم انجام 

نمی شد این موهای ضعیف قرار بوده است که در آینده نزدیک دچار ریزش شوند.
3( گاهی هم علت درنیآمدن موهای ریخته شده این است که موها در حین ایجاد 
شکاف و یا کاشت دچار آسیب شده اند که در حقیقت این وضعیت »شوک« تلقی نشده 
ولی خودش را مانند »شوک« نشان می دهد. علت این مطلب خطای پزشک و پرسنل 

وی می باشند.

چه راه کارهایی برای مقابله با »شوک« وجود دارد؟ �
مصرف ماینوکسیدیل و فیناستراید برای 12 – 6 ماه قبل از عمل و نیز بالفاصله 
پس از آن برای کاهش بروز و شدت »شوک« و در صورت وقوع آن برای زودتر درآمدن 
موهای ریخته شده بسیار مفید است. برخی پزشکان از لیزر کم توان سه بار در هفته 
هر نوبت 20 – 15 دقیقه برای چند هفته پس از کاشت مو جهت کاهش وقوع و شدت 
»شوک« استفاده کرده ولی در مورد نتایج مفید آن شک و تردید وجود دارد. شامپو 

کتوکونازول نیز برای تقویت موها توصیه می گردد.

 آیا ممکن است که پدیده »شوک« در منطقه دهنده مو )پشت سر( رخ دهد؟ �
این پدیده معموالً در منطقه طاس )گیرنده مو( رخ داده ولی به ندرت در منطقه 

دهنده هم مشاهده می شود که در این صورت 4  علت دارد:
1( پهنای نوار برداشته شده در روش FUT بیش از حد تحمل پوست پشت سر 
بوده و لذا بخیه ها تحت فشار می باشند. مشخص است که در این حالت اشتباه پزشک 

علت بروز »شوک« است. در این حالت احتمال درآمدن موها کم است.
FUT )2 دوم به طوریکه یک نوار دیگر از باال یا پایین اسکار FUT قبلی برداشته 
شده و لذا یک پوست مودار بین این دو منطقه اسکار باقی مانده است. موهای این منطقه 

ممکن است دچار »شوک« گردند. این موها به احتمال زیاد مجدداً رشد می کنند.
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   ریزش مو در اطراف خط بخیه FUT                 ریزش مو به دلیل پهن بودن بیش از حد
 موهای ریخته شده مجدداً رشد می کنند             نوار FUT  . احتمال رشد این موها کم است

3( در برخی موارد هم موهای اطراف محل برداشت مو در روش FUT بدون دلیل 
خاصی دچار ریزش می شوند. این حالت موقتی بوده و پس از 12 – 6 ماه رشد مجدد 

رخ می دهد.
4( در روش FIT نیز گاهی موهای اطراف منطقه برداشت دچار ریزش شده و لذا 
این منطقه خیلی خالی و کم پشت می گردد. این وضعیت موقتی بوده و درعرض چند 

ماه بهبود پیدا می کند.

      

FIT ریزش مو در اطراف محل برداشت
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وست سر من دارای بیماری » DLE« بوده و حاال این بیماری خوب شده ولی موی  �
سرم در آن ناحیه ریخته است. آیا کاشت مو فایده ای به حال من دارد؟

دارند که ممکن است موجب  َسر وجود  بیماری های پوستی در منطقه  تعدادی 
ایجاد اِسکار )جوشگاه( و لذا ریزش مو گردند. در این حالت فرآیند بیماری خاموش 
شده ولی موهای از دست رفته رجعت نمی کنند. در صورتی که حداقل یک الی دو 
سال عدم التهاب و آرامش در آن منطقه وجود داشته باشد ممکن است بتوان پیوند مو 
را در آن ناحیه انجام داد. گاهی هم الزم است ابتدا تکه برداری )بیوپسی( از آن منطقه 
انجام داده و بر مبنای نتیجه آن در مورد کاشت مو تصمیم گیری نماییم. DLE ، لیکن 

پالن ، عفونت های قارچی و میکروبی از این دسته امراض می باشند.

 قبل از کاشت مو                                                    پس از کاشت مو

آیا کاشت موی طبیعی  � است.  بیماری » درماتیت سبوره«  پوست سر من دچار 

مشکلی برای من بوجود نمی آورد؟
طیف بیماری های تحت عنوان »درماتیت سبوره« هیچ کدام فی النفسه موجب 
ریزش مو و بروز طاسی نمی گردند. البته درصورت وجود خارش شدید ممکن است 
تحریک مکانیکی پوست سر و آسیب رسیدن به ساقه موها موجب شکسته شدن آنها 
و تشدید ظاهری طاسی آندروژنتیک شود. در ضمن اگر َسر فرد خارش داشته باشد 
ممکن است پس از کاشت مو قسمت پیوندزده شده را بخاراند و این امر احتمال بیرون 

درآمدن موهای تازه کاشته شده را افزایش می دهد.
نظر به اینکه َسد دفاعی پوست درجریان درماتیت سبوره ضعیف می شود )به دلیل 
التهاب پوست( لذا احتمال عفونت پوست پس ازکاشت موی طبیعی افزایش می یابد. 
به این دالیل درماتیت سبوره را بایستی قبل از اقدام به کاشت موی طبیعی کاماًل تحت 
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درمان قراردهیم و فقط پس از بهبودی کامل فرد )حتی اگر موقتی باشد( مبادرت به 
انجام کاشت مو نماییم.

 قبل از کاشت مو                                                  پس از کاشت مو

چند سال قبل اقدام به کاشت مو کرده ام و تا بحال نتیجه آن خوب بوده است. ولی مدتی است  �

که موهایم می ریزند. علت را توضیح دهید.

علت ریزش مو )در منطقه کاشت مو( چند سال پس از آن می تواند موارد زیر باشد:
1( برداشت اشتباهی مو از مناطق باالتر یا پایین تر از محل مناسب برای برداشت 
اثرات هورمون  به  نسبت  دایمی  منطقه  موهای  فقط  زیرا  دایمی(  موهای  )منطقه  مو 
مردانه مقاوم بوده و دچار ریزش نمی شوند. این مسئله بیشتر در روش FIT رخ می دهد.

2( علت طاسی فرد در زمان کاشت مو مسئله طاسی ژنتیکی نبوده و نوع ریزش 
موی وی به فرم »طاسی گسترده و پخش« بوده است. در این حالت علت طاسی در 
همه پوست سر )از جمله منطقه پشت سر( وجود داشته و لذا موهای برداشته شده با 
کاشت در نواحی دیگر همچنان به ریزش خود ادامه می دهند. برای این موارد اصوالً 
از سوی پزشک معالج  بیمار  انتخاب  اشکال در  و  انجام می شده  نبایستی کاشت مو 

وجود داشته است.
3( کم شدن موها به دلیل ریزش موهای قبلی فرد است که در بین موهای کاشته 
شده قرار داشته و تحت تأثیر فرآیند »ریزش موی ژنتیکی مردانه« قرار دارند. در این 
موارد معموالً فرد از عوامل تقویت کننده مو )ماینوکسیدیل، فیناستراید و لیزر( استفاده 
نکرده و یا استفاده از آن را قطع نمود است و گاهی هم اصاًل به این داروها جواب درمانی 

نداده است.
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استرس،  تیرویید،  اختالالت  مانند  جانبی  های  بیماری  و  مشکالت  وجود   )4
بیماری های مزمن، اعمال جراحی و غیره.

آیا در آینده چه تغییراتی در فرآیند پیوند مو رخ خواهد داد؟ �

جواب این سؤال را از جهات مختلف می توان بررسی کرد:
1( محلول های نگهدارنده گرافت ها پیشرفت می کنند به طوری که میزان زمان 
استراحت گرافت های کاشته شده کاهش یافته و درصد موهای رشد یافته پس از پیوند 

نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
2( داروها و عوامل تقویت کننده پس از عمل بهتر و مؤثرتر می شوند.

3( اتوماسیون در مراحل گوناگون کاشت مو رخ می دهد. البته این که این مطلب 
تأثیر مثبتی بر نتیجه کاشت مو داشته باشد مورد شک و تردید است.

4( کلونینگ مو عبارتست از تکثیر سلول های زاینده مو و لذا تولید تعداد نامحدود 
مو که هنوز در مراحل اولیه تحقیقاتی بوده ولی متأسفانه دست مایه تبلیغات شیادان 

و کالهبرداران شده است.
5( ژن تراپی برای ریزش موی مردانه نیز در حد یک فرضیه بوده و به مرحله عمل 
نرسیده است ولی در صورت وقوع آن به طور کلی مسئله طاسی آندروژنتیک حل شده 

و متعاقباً پیوند موی طبیعی و نیاز به آن نیز از بین خواهد رفت.
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