
 

 

  ذهن مردم وجوددارد کاشت موي طبیعی و نتایج آن در رابطه با تصورات غلطی که در

  

کاشت موي طبیعی و  یکسري تصورات و پیش داوري ها ازدر ذهن خود داراي  فرد متقاضی کاشت موي طبیعی

صحیح و مشورت با معاینه ذهنیت وي  شته و الزم است کهفاصله دا با واقعیات بسیار معموالًکه است نتایج آن 

کاشت موي طبیعی و  مورد گردد. شماري از تصورات غلط عامه مردم در روشن شده و متوجه واقعیت هاي امر

  ذیل آورده شده است: نتایج آن در

  پرپشت ترکرد.را  موهاي اندکی کم پشت با کاشت موي طبیعی می توان ) 1

خ (با اینکه اارد پوست می شود. این سورطریق ایجاد یک شکاف بسیار ظریف و ازیک گرافت کاشت مو  در

کامالً طاس باشد هیچ مشکلی بوجود مورد نظر منطقه  هرحال فضایی را اشغال می کند. اگره است) ب کوچکبسیار

ضخیم و باکیفیت  این موها (بخصوص اگر البالي موهاي موجود درپیوند مو را نخواهدآمد. ولی اگربخواهیم 

  موها وجود داشته باشد تا بتوان آن شکاف را ایجادنمود. بین که فضاي کافی در انجام دهیم الزم است باشند)

از تراکم موها کاسته نشده است بدلیل ناکافی بودن فضاي (خالی ازمو)  درصد 50زمانی که بیشتراز درحقیقت تا 

را انجام دهیم اوالً هم به زور این کار  شکاف ایجادکرد و اگر آنها میان بین موهاي موجود فرد نمی توان دردر 

و ثانیاً حتی اگرآسیبی به ریشه موهاي اطراف وارد نشود  ممکن است به ریشه موهاي اطراف آسیب وارد شود

کیست  احتمال زیاده حین درآمدن موي کاشته شده ب و لذا دربوده این ریشه ها مزاحم ریشه موي کاشته شده 

بیرون آمدن موهاي کاشته شده  ضایعات موجب اختالل در د. ایننمی گرد مویی و جوش هاي چرکی بدفرم ایجاد

بنابراین منطقی است که کاشت موي طبیعی را زمانی انجام دهیم  د.نماینگردیده و نتایج کاشت مو را خراب می 

مو را بدون مشکل انجام داد  پیوندبتوان  ریزش شده اند تا دچار سر موهاي یک منطقه از از درصد 50که حداقل 

  نتایج آن لذت ببرد. م ازه و فرد

  

  

        
  با توجه به اینکه پوست سر به مقدار زیادي از البالي موها دیده می شود

  کاشت مو در این افراد قابل انجام است.



 

 

  

  

 کرد. ایجاد(خدادادي) کاشت موي طبیعی می توان تراکمی شبیه تراکم موهاي کامالً طبیعی  ) با2

می  پوست منطقه طاس ایجاد در ظریفی براي قراردادن گرافت ها بسیارکاشت موي طبیعی شکاف هاي  در

شکاف  2 نزدیک باشند پوست بین آنها پاره شده (جِرمی خورد) و این شکاف ها خیلی به همدیگر گردد. اگر

مطلوبی نیست. لذا مجبوریم یک فاصله حداقلی را رعایت  کوچک تبدیل به یک شکاف بزرگ می شودکه چیز

فاصله بین موهاي با تراکم عادي بوده و به همین نسبت همیشه تراکم موهاي  برابر 2-3ه فوق حدود کنیم. فاصل

 کمتر و جلسات بعدي می توان این فاصله را از تراکم موهاي عادي است. در جلسه اول کمتر کاشته شده در

 نظر هرحال هیچگاه ازه ب کمترنمود (البته با توجه به محدودیت تعداد موهاي قابل برداشت از پشت سر) ولی

و بالطبع تراکم کامالً شبیه موهاي طبیعی هم بوجود نخواهدآمد.  فاصله بین موها مانند موهاي طبیعی نخواهدشد

گرافت در هر سانتیمتر مربع است  20 – 30تراکمی که می توان به طور معمول در جلسه اول کاشت مو ایجادکرد 

افزایش داد و همین تراکم براي ایجاد حس تغییر در منطقه طاس  35 – 45 که آن را می توان در جلسات بعدي به

تراکمی شبیه تراکم موي بخصوص مطبوعات و کانال هاي ماهواره اي مبنی بر ایجاد  تبلیغات رسانه هاکافی است. 

  بوده و صحت ندارد.محض گاهی بیشتر از تراکم موي طبیعی !) شیادي  عادي (و

  کاشت مو انجام دهد. می تواند جلسه که بخواهد ندچ طاس تا هر ) یک فرد3

 بودن تعداد ترین آنها محدود مهم کاشت موي طبیعی داراي یکسري محدودیت هاي بالقوه می باشدکه یکی از

موهاي قابل برداشت  فرد است. علت این محدودیت آن است که تعداد هر جلسه هاي قابل انجام کاشت مو در

عنوان یک اصل کلی فقط تا ه ب هزار تار مو). 8 – 10از حد مشخصی نمی باشد (حدود  منطقه دهنده مو بیشتر از

پوست تحمل  که آسیبی به منطقه برداشت وارد نشده، موهاي منطقه دهنده مو برداشت کرد حدي می توان از

که  خص می شودمشبرداشت را داشته باشد و در ضمن نماي ظاهري آن هم بدشکل و بدفرم نشود. بنابراین 

حداکثر موي منطقه طاس محدود می باشد.  موهاي قابل دسترس براي کاشت در بهترین شرایط تعداد حتی در

 FITروش یک جلسه به و در هزار)  3 – 4(معموالً  مو  هزار تار 4 – 5 درحدود FUTیک جلسه در قابل برداشت 

  هزار) می باشد. 4 – 5(معموالً هزار تار مو  5 – 6 درحدود بسته به مشخصات پوست و موي فرد

یک جلسه کاشت موي طبیعی موفقیت آمیز و با مشاهده تراکم کمتر از طبیعی درمنطقه  اغلب بیماران پس از

 همان ناحیه می کنند با این تصورکه تراکم موهاي کاشته شده بیشتر کاشت درخواست کاشت موي مجدد را در

کاشت موي  ولی یک نکته ظریف درآن وجود دارد. عملی می باشد رتئوري این کا نظر و بیشترگردد. اگرچه از

بانک موي فرد  تعداد موهاي موجود در منطقه دهنده است و با این کار مجدد مستلزم برداشت دوباره مو از

آینده  مویی براي کاشت موي بعدي درمناطق طاسی که در کمتر و کمترمی شود. باکم شدن این موها دیگر

به جلو و دائمی است) باقی  زیرا ریزش موي مردانه یک روند رو (که حتماً این اتفاق می افتدمی آیند بوجود

  می آید. بوجود براي بیمارمشکالتی از نظر زیبایی و بعداً ه ماندن

خوب بوجود آید و طبیعی  کاشت مو در جلوي سرانجام دهیم تا تراکم بسیار بار 2 – 3که براي فرد کنید تصور

می کند. پس از گذشت  هم به شدت کاهش پیدا بانک موي پشت سر موهاي قابل برداشت از است که تعداد

چند سال موهاي قسمت هاي عقب منطقه کاشته شده دچار ریزش موي مردانه شده و نیاز به کاشت مو پیدا 



 

 

بایستی همیشه عنوان یک اصل ه نمانده تا این کار را انجام دهیم. پس ب پشت سر می کنند ولی متأسفانه مویی در

  و براي آینده هم ذخیره اي باقی گذاشت. برداشت مو از ناحیه دهنده جانب احتیاط را رعایت کرد در

  کاشت موي طبیعی سرطان زا است. )4

کاشت موي طبیعی طوري است که هیچ  در این مسئله به هیچ عنوان صحت ندارد و اصوالً ماهیت انجام کار

از: ژنتیک، برخی  سرطان پوست عبارتند ست ندارد. مهمترین عوامل دخیل درزاي پو ارتباطی با عوامل سرطان

  بیماري هاي ارثی. رخیمعدنی مثل آرسنیک و سیلیکون، اشعه آفتاب، هیدروکربن هاي کارسینوژن و ب مواد

  کاشت موي طبیعی سردردهاي بدي بوجودمی آید. ) پس از5

 کاشت مو بوجود می آمد گاهی سردردهایی پس از ی شد)لوازم غیرظریف استفاده م با متدهاي قدیمی (که از

بسیار ظریف منتفی شده است. میکروسکوپیک و  هاي مدرن امروزي و بهره گیري از ابزار این مسئله با تکنیک ولی

می کند.  کاشت موي طبیعی میزان سردرد وي کاهش پیدا سردردهاي میگرنی باشد با دچار فرد درحقیقت اگر

که با مسکن هاي  عمل دیگر) می رود اول پس ازکاشت مو امکان وجود سردرد خفیف (مثل هر شب 1- 2البته در 

  معمولی به سرعت برطرف شده و مشکل خاصی پیش نمی آید.

دارند) هم جلوگیري خواهد  وجود حال حاضر (موهایی که در ریزش موهاي موجود فرد کاشت موي طبیعی از ) با6

  شد.

جز تجویز داروهایی مثل درمان دیگري مشخص است که کاشت مو براي وضعیت فعلی طاسی بیمار انجام شده و 

موهاي موجود فرد نمی توان انجام داد. ریزش یا عدم ریزش براي (اگر اثر کنند) ماینوکسیدیل و فیناستراید 

  ی با کاشت موي فعلی ایشان ندارد.ریزش موهاي فرد در آینده در رابطه با وضعیت ژنتیکی وي بوده و ارتباط

حساس انجام  صالحیت علمی براي انجام این کار فاقد و پزشکان کاشت مو توسط افراد الزم به ذکراست که اگر

 ریزش شوند ولی در و ممکن است این موها دچار وجود داشتهشود احتمال آسیب رسیدن به موهاي موجود فرد 

  خود را طی می کند. و سیر عاع قرارنمی گیردحال ریزش موي ژنتیکی وي تحت الش هر

  جلوي سر را پایین آورد. تمایل داشته باشد می توان خط رویش مو در مقداري که فرد هر ) تا7 

بوده که حد فاصل پوست بدون موي پیشانی  باریک از پوست سر خط رویش مو درجلوي سر درحقیقت یک نوار

داردکه رعایت آنها براي  سري محاسبات است. طراحی این خط یک نواربا پوست کامالً پرموي نواحی پشت این 

 در خط رویش مو که از متوجه می شوید به عکس دقت کنید مهم است.اگر حصول نتیجه خوب و طبیعی بسیار

  که عبارتنداز: قسمت مساوي تقسیم کرد 3تا انتهاي چانه را می توان به  جلوي سر

  نوك بینی تا انتهاي چانه. ج) ازو  ناحیه بین دو ابرو تا نوك بینی ب) از، ن دو ابروخط رویش مو تا ناحیه بی الف) از

طبیعی نشان داده شدن خط  سانتیمترمی باشند. رعایت دقیق این محاسبه در 7 – 9عادي  طوره این فواصل ب

  درست می شود، نهایت اهمیت را دارا می باشد. موي جدیدي که براي بیمار

  



 

 

  
  از چانه تا خط رویش مو در جلوي سر بخش هاي مساوي

  

  از: سوي پزشک لحاظ می شوند عبارتند از طراحی مناسب و صحیح خط موي جلوي سر فاکتورهایی که در

بیمار، احتمال ریزش مو درآینده (و لذا نیاز به جلسات  میزان و نوع ریزش موي سر، سن فرد، شکل کلی سر

  .شخصبعدي کاشت مو) و انتظارات 

ردکردن بیش از معمول آن موجب غیرطبیعی شدن موهاي گ این خط یا حد به پایین آوردن زیاده از ماراصرار بی

بیمارانی که با خط موي پیشنهادي متخصص پوست موافقت ندارند  می گردد و نماي خوبی ندارد. اکثر جلوي سر

شک معالجشان بوده است. که موها درآمدند نظرشان عوض شده و متوجه می شوندکه آن موقع حق با پز وقتی

گردتر  یا هم پس ازدرآمدن موها نارضایتی وجودداشته باشد، همیشه می توان آن را پایین ترآورد هرحال اگر در

گاهی غیرممکن است. طراحی خط موي  مشکل و د طراحی شود اصالح آن بسیاراین خط از ابتدا ب نمود ولی اگر

مورد محل و شکل آن باید به اندازه کافی با بیمار  گرفته و در مطلبی است که اغلب وقت زیادي را جلوي سر

  نگیرد. موافقت قرار و هیچگاه درخواست هاي غیرمنطقی اشخاص مورد مشورت شود

ترآورد طراحی خط مو محتاط عمل نموده زیرا همیشه می توان بعداً خط مو را پایین کلی بهتراست که در بطور

دارند  طبیعی راحد  است. بیماران کم سن معموالً درخواست خط موي پایین تر ازبردن آن خیلی مشکل  ولی باالتر

سالگی  30- 40براي سن مسلماً ولی  سالگی مناسب باشد 20ممکن است یک خط موي پایین براي سن درحالی که 

قانع متأسفانه . تر می گرددبوده و هرچقدر سن باالتر برود غیرطبیعی بودن این خط مشخصزشت و غیرعادي 

بوده و به همین دلیل این اشخاص طعمه خوبی براي شیادان از خدا بی خبر مشکل بسیار  از این نظر دافراکردن 

در صحبت با پزشک نرمش کمتري نشان داده و  داراي ریزش موي شدیدو . بخصوص بیماران کم سن می باشند

برداشت  مناسب خط موي جلوي سررسیدن به تفاهم باآنها دشوار است زیرا این گروه سنی درباره محل 

آینده خود تصوردرستی  در مورد هستند نمی توانند چون به شدت نگران وضعیت فعلی خود نادرستی داشته و

  داشته باشند.

  



 

 

       
  

  قبل از کاشت مو                                                                پس از کاشت مو

  به صورت بسیار طبیعی طراحی خط موي جلوي سر

  

منطقه طاس بیشترمی شود و تراکم آن به  منطقه دهنده پس ازکاشت در ) تعداد موهاي برداشته شده از8

  مرور زمان افزایش می یابد.

می کند. بنابراین  کاهش هم پیدا عاديصورت ه فرد پس از تولد زیاد نشده و با گذشت زمان ب موهاي هر تعداد

  آنها بوجود نخواهدآمد. تعداد و  تغییري در کاشته شود همان مقدار درمی آیدکه  تعداد مو هر

  آزمایشگاه آنها را تکثیرنمود. برداشت و در ) موها را می توان از پوست سر9

تحقیقاتی که در حال حاضر  عملی پیدا نکرده است. کاربرد آزمایشگاه بوده و حد تحقیقات و این مسئله فعالً در

بیشتر روي این موضوع تکیه می کنند که تعدادي از موهاي پشت سر فرد را گرفته و سلول هاي انجام می شود 

زایاي ریشه مو را از آن ها جدا می کنند. سپس این سلول ها درمحیط کشت آزمایشگاه تکثیر پیدا کرده به طوري 

کننند تا قدرت رشد آنها  که تعداد آنها به صدها هزار می رسد و در ضمن آنها را با عناصر دیگر ترکیب می

افزایش پیدا کند. بعداً این سلول ها به صورت زیر جلدي در نواحی طاس تزریق می شوند. سلول هاي تزریق 

گفته  FCIشده تبدیل به موهاي جدید گردیده و طاسی فرد برطرف می شود. به این متد جدید درمانی، روش  

ضخیم شدن مجدد موهاي ضعیف  شده قبلی فرد مورد  می شود. این روش جدید می تواند هم براي رشد و

نظر به اینکه در این استفاده قرار گرفته و هم باعث رشد موهاي جدید در مناطق کامالً طاس و بدون مو گردد. 

روش محدودیت تعداد موهاي قابل کاشت وجود ندارد لذا این امید هست که بتوان در یک فرد کامالً طاس که 

اندکی مو در پشت سرش است، یک سر پر از مو بوجود آورد. با این متد همچنین می توان فقط داراي تعداد 

براي خانم هاي داراي ریزش مو به صورت گسترده و پخش نیز کاشت مو انجام داد. البته تا رسیدن به نتیجه 

  .مطلوب هنوز راه زیادي باقی مانده و این تکنیک در حال حاضر کاربرد عملی پیدا نکرده است

پشت و اطراف سر) شامل ریش، زیربغل، منطقه تناسلی، سینه، پشت، شکم و دست  (بجز موي نواحی دیگر از )10

  می توان بعنوان منطقه دهنده استفاده کرد. و پا

ناحیه  موي هر نمی توان از موهاي مناطق مختلف بدن داراي تفاوت هاي ساختاري و اساسی با یکدیگربوده و لذا 

می باشد.  پشت و اطراف سر استفاده کرد. بهترین مو براي کاشت موي ناحیه مشخصی از وي سربدن بجاي م از



 

 

ولی به دالیل زیر به درد این کار نمی  تئوري می توانند مورد استفاده قرارگیرند چه ازنظر اگر موهاي نواحی دیگر

  خورند:

  بوده و ناراحتی زیادي ایجادمی نماید.الف) برداشت  مو از این نواحی براي بیمار بسیار مشکل و دردآور 

خواب موهاي باالي محل  زیر (که در (جوشگاه) محل برداشت مو از نواحی دیگر برخالف پشت سر سکارب) ا

همیشه آشکار است و درضمن امکان بروز کلویید (گوشت اضافه) نشده لذا  پوشانیدهبرداشت مخفی می شود) 

  دراین منطقه بسیار باال است.

  

  
  کلویید (گوشت اضافه) ناشی از برداشت مو از سینه

  

است، این موها معموالً نازك و داراي رنگدانه کمی  نسبت به موهاي سراغلب کمتر موهاي نواحی دیگر ج) رشد

داشته و لذا عمدتاً مناسب  ربطورکلی تفاوت هاي زیادي از نظرمشخصات رشدي و ظاهري با موهاي س و بوده

می باشند.ن رکاشت مو در س  

 رهم در زمان برداشت و هم درحین کاشت نسبت به موهاي پشت سبدن رت) موهاي د) میزان هرزرفتن (پِ

  است. باالتربسیار 

و فقط در موارد استثنایی از  به عنوان بانک مو استفاده نماییم موهاي پشت سر به این دالیل بهتراست همیشه از

  موهاي بدن استفاده کرد.

  گران می توان براي کاشت مو استفاده کرد.موي دی ) از11

دلیل عدم تطابق خصوصیات بافتی و سیستم ایمنی ما بین انسان هاي گوناگون درصورت استفاده ازموهاي ه ب

  و نمی گیرند. این موها پس زده می شوند شخص دیگر

پس زده نمی شود؟ جواب این کلیه، قلب و غیره  بدن مانند اعضا دیگر غالباً این سؤال پیش می آیدکه چرا پیوند

داشته و باال است و ثانیاً بیمار براي  اعضا بدن هم وجود مورد سایر در است که اوالً احتمال پس زده شدن پیوند

سیستم ایمنی مصرف کند. یکی از عوارض  داروهاي ضد دفع عضو پیوندزده شده بایستی تا آخر عمر جلوگیري از

دارد و ادامه زندگی وي وابسته  زده شده نیاز به عضو پیوند چون بیمار مصرف این داروها ریزش مو است ولی

مورد پیوند مو این مسئله صدق  ولی در به وجود عضو پیوندي است لذا مجبور است ریزش مو را تحمل نماید

  نمی کند.



 

 

  سنی انجام داد. هر )کاشت موي طبیعی را می توان در12

و با درنظرگرفتن محدودیت  می و رو به گسترش می باشدیدا رآینداینکه ریزش موي مردانه یک فه با توجه ب

دارد بهتراست زمانی اینکار را انجام دهیم که اوالً به اندازه کافی از موها  هایی که درکاشت موي طبیعی وجود

ثابتی  مو جواب خوبی بدهد) و ثانیاً ریزش موي شخص به یک مرحله پایدار و تقریباً پیوندریخته شده باشد (تا به 

با در نظر گرفتن کلیه  رسیده باشد. حداقل سنی که معموالً براي انجام کاشت موي طبیعی درنظرگرفته می شود

  سالگی است.30تا   25شرایط شخص بین 

  کامالً طاس شوم و بعد براي کاشت مو مراجعه نمایم. بگذارم تا ) باید13

عوامل پزشک می کنند. پاسخ به این پرسش به  یف ازمردان جوان مبتال به طاسی خف این سؤالی است که اکثر

طورکلی ه ، شدت و نوع طاسی، تاریخچه خانوادگی طاسی و بسیاري عوامل دیگرداشته ولی بگوناگونی مثل سن

به شما توصیه باوجدان متخصص پوست  گذاشته و اگر عهده متخصص پوست خوده است تصمیم گیري را ب بهتر

و در صحبت هاي وي تردید  هدرحتماً گوش ک را به تعویق بیندازیدبالعکس آن کردکه این کار انجام داده و یا 

  ننمایید.

  ) کاشت مو با استفاده از لیزر بهتر از کاشت موي معمولی است.14

د استفاده می کنند ولی لیزر برخی از پزشکان پس از انجام کاشت مو از لیزر براي بهبودي سریع تر زخم هاي موجو

ارتباطی به تکنیک برداشت و کاشت مو (که مهم ترین قسمت هاي کاشت موي طبیعی را تشکیل داده و نتایج 

کاشت مو به انجام درست آنها وابسته است) نداشته و اگر کسی ادعا می کند که با استفاده از لیزر براي شما 

 شما را داشته و ادعاي ایشان کذب می باشد. کاشت موي بهتري انجام می دهد، قصد فریب


