
1 
 

 

 

 

در مورد پیوند مو، چه می دانید؟ 

 

 ؟چٍ عًاملي باعث ريشش مً مي شًوذ 

 :استزس

اسهَّبي سز در هزحلِ استزاحت ثِ %  10تب % 5ثِ طَر طجيعي . استزس هي تَاًذ عبهل هْوي ثزاي ريشش هَ هحسَة ضَد 

دريک سهبى ٍارد هزحلِ تلَصى ضذُ ٍرضذضبى هتَقف  يک استزس ضذيذ ثبعث هي ضَد درصذ سيبدي اسهَّب. سز هيجزًذ 

 هَّبي درحبل استزاحت دچبر ريشش ضذُ ٍايي ريشش ثِ حذي ضذيذ است کِ ،چٌذ هبُ ثعذاس استزس ٍاردضذُ. ضَد

 .ثبعث ًگزاًي فزد هي ضَد 

هزگ يکي اس ًشديکبى ، اسدست دادى ضغل ، جذايي، ثيوبري  ) ايي استزس هي تَاًذ ضبهل يک ضزثِ رٍحي ًبگْبًي 

ايي يک ضزايط هَقتي است ٍ . ثبضذ .... خستگي ضذيذ ًبضي اس کبرسيبد ، جزاحي ٍ  (....ًشا ٍاٍتت ضذيذ ، عفًَت ، آًفلَ

 .ًذطي چٌذ هبُ هَّبي جذيذ ثبسيکل طيجعي ضزٍع ثِ رضذ هي کي

  ريشش  سيبدي اس هَّبي درحبل رضذ ثِ طَر ًبگْبًيتعذادضزايطي است کِ :آواصن آفلًييًم يا ريشش واگُاوي

 داًطگبُ علَم پشضکي ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي تْزاى

   هذيزيت اهَر پزستبري–هعبًٍت درهبى 

  فًق تخصصي پًست راسیبیمارستان
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ضيوي درهبًي ٍراديَتزاپي در درهبى سزطبى عبهل پزقذرتي است کِ ثبعث تَقف فبس رضذ ٍريشش هَ . پيذا هي کٌٌذ 

. هي ضَد 

هي کٌذ ٍّزکذام اسايي کوجَدّب ُ پزٍتئيي هَاجٍثعذاس هذتي تغذيِ ًبهٌبست ثذى راثبکوجَد ٍيتبهيي   :تغذيٍ وامىاسب

ريشش هتَقف ضذُ ٍ رضذ هَّب طجيعي هي ،درصَرت اصالح کوجَدّب .هي تَاًذ ثبعث ريشش ضذيذ هَي سز ضَد 

 .دضَ

هَاد ضيويبيي کِ در رًگ کزدى هَّب فز کزدى ، صبف کزدى ٍدکلزُ کزدى استفبدُ  :فاکتًرَای شیمیايي

درهَاردي ريشش هَّب دائوي ضذُ . هيتَاًذ ثبعث خطک ضذى ٍ خزد ضذى هَ ّب ضذُ ٍريشش هَقت ايجبد کٌذ ،هيطَد

. د ىٍهَّبي ريختِ ضذُ هجذد رضذ ًوي کي

ايي هَارد ضبهل .درًٍي ٍَّرهًَي ثذى ثبعث ريشش ضذيذ هَ هي ضَد  م خَردى ضزايط ُثِ :عذم تعادل ًَرمًوُا

         سٌذرم تخوذاى پلي کيستيک ٍديبثت کٌتزل ًطذُ ،ثيوبري تيزٍئيذ ، ثيوبريْبي کليَي ،کجذي لَپَس اريتوبتَس 

ثٌبثزايي يبفتي علت .در ايي ضزايط تب درهبى کبهل ثيوبري اصلي ٍ سهيٌِ اي ريشش هَاداهِ خَاّذ داضت .ثبضذ  هي

 .اصلي ريشش هَ هْوتزيي قذم در درهبى آى هي ثبضذ 

 

ّوبًگًَِ کِ اس ًبم .ريي علت ريشش هَ در آقبيبى عبهل پز قذرت آًذرٍ صًتيک است  تهعوَلي :طاسي آوذريصویک

در خبًوْب ّن  . آى هطخص هي ثبضذ دٍ فبکتَر هْن َّرهَى آًذرٍصى ٍ صًتيک ًقص اصلي را در ايي ريشش هَدارًذ 

 در آقبيبى ثعذ اس .ايي ًَع  ريشش هَ ايجبد هي ضَد ٍلي هعوَال ثبعث ًبسک ضذى هَ ٍ ريشش هٌتطز در سز هي ضَد 
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 .دًجبل افشايص سطح َّر هًَْبي آًذرٍصًي ،ًبسک ضذى هَّب ٍ عقت رفتي هَّبي پيطبًي ضزٍع هي ضَد ُ ثلَغ ة

 آيا کاوذيذ مىاسبي  بزای پیًوذ مً َستیذ يا خیز ؟

سي هي ضَد تب هطخص ضَد آيب ردر جلسِ هطبٍرُ قجل اس عول پيًَذ ،خصَصيبت ٍ پبراهتزّبي خبصي درّزضخص ثز

 :ايي فبکتَرّب عجبرتٌذ اس .ثبضيذ يب خيز  کبًذيذ خَثي ثزاي جزاحي هي

  سبل کبًذيذ هٌبسجي ثزاي جزاحي ًوي ثبضٌذ سيزا ثب ثزرسي هيشاى ريشش هَّبي فعلي آًْب ،پيص ثيٌي25 تب 18افزاد  سه

 سبل ثب تَجِ ثِ هيشاى ريشش 24 تب 23الجتِ در هَارد ًبدر جَاًبى .گستزش يبفتي طبسي در  آيٌذُ اهکبًپذيز ًوي ثبضذ 

 .در هَرد پيًَذ هَي خبًوْب هسئلِ سي هطزح ًيست .هَي سز هي تَاًٌذ کبًذيذ خَثي ثزاي کبضت هَ ثبضٌذ 

يضعیت سالمت 

ثيوبراى ديبثتي ٍ فطبر .گزفتي ضزح حبل کبهل ٍ اًجبم آسهبيطبت السم ضزٍري است ،ثِ هٌظَر ثز رسي سالهت فزد 

خَى ثبال قجل اس عول ثبيستي ثيوبري آًْب کٌتزل ضذُ ثبضذ ثيوبريْبي عفًَي ٍ هطکالت پَستي قجل اس عول ثبيذ درهبى 

 ضًَذ 

 در واحیٍ دَىذٌ مً کیفیت ي کمیت مً َا

. کسبًي کبًذيذ خَثي ثزاي پيًَذ هَ ّستٌذ کِ در ًبحيِ پطت سزضبى تزاکن ثبالئي اس فَليکَلْبي هَ داضتِ ثبضٌذ 

اگز تزاکن ثبال ثبضذ هَّبي قبثل دستزس  ثزاي کبضت در ًبحيِ .تزاکن ثِ هعٌي تعذاد هَّب در ٍاحذ سطح هي ثبضذ 

. جلَي سز ثيطتز است 

 رضبيت ثخص "افزادي کِ تزاکن خَثي ًذارًذ ،ًتيجِ عول کبهالدر. هَّبي هجعذ ٍضخين ظبّز پز تزي ايجبد هيکٌذ 

 .ًيست 

میشان شلي پًست سز   

 هيشاى ضلي پَست هطخص هي کٌذ تب چِ هيشاى اس پَست پطت سز را هيتَاى  ثزداضت تب ثب حذ اقل کطص ثتَاى ثخيِ سد 

  در پَستْبي ضل تز  هيشاى هجبس ثزداضت پَست ثيطتز اسپَست سفت هي "ٍ احتوبل اسکبر ثخيِ کبّص يبثذ هسلوب

 .ثبضذ


