
 
 

 
 

  انواع ریزش مو، علت و درمان آن
) آلوپسی  آن  بھ  کھ  مو  نیز میAlopeciaریزش  در اثر وقفھ )  گویند، اختاللی است کھ 
ایجاد می مو  تولید  اتفاق شود. اگرچھ ریزش مو میدر چرخھ  بدن  از  در ھر جایی  تواند 

می قرار  تاثیر  تحت  را  سر  پوست  اغلب  اما  سر   بیفتد،  پوست  متوسط،  طور  بھ  دھد. 
تار مو است کھ ھرکدام در چرخھ رشد، استراحت، ریزش و بازسازی   100000دارای  

برند. چرخھ رشد مو از سھ مرحلھ تشکیل شده است. در مرحلھ آناژن، مو بھ بھ سر می
می رشد  فعال  سالطور  است  ممکن  مرحلھ  این  مرحلھ کند.  طول  در  بکشد.  طول  ھا 

رشد   میکاتاژن،  متوقف  میمو  جدا  خود  فولیکول  از  و مو  کاتاژن شود  شود.  مرحلھ 
کشد. در مرحلھ تلوژن، فولیکول بھ مدت دو یا سھ ماه استراحت روز طول می  10حدود  

مو  می سپس  و  فولیکول میریزدکند  در ھمان  جدید  موی  رشد  با  آناژن  بعدی  مرحلھ   .
 100تا    50از این چرخھ، روزانھ  شود. در واقع ھمھ ما در طی روند طبیعی  شروع می

  دھیم.  تار مو از دست می
فولیکول یا  شود  مختل  چرخھ  این  از اگر  قبل  است  ممکن  موھا  ببینند،  آسیب  مو  ھای 

مرتبط  فرد  ژنتیک  با  است  ممکن  مو  ریزش  اگرچھ  کنند.  ریزش  بھ  شروع  بازسازی 
چرخھ   ممکن است  نیز  رفتاری  و  پزشکی  شرایط  از  بسیاری  اما  مختل باشد،  را  رشد 

کاملی از ھرکدام  انواع ریزش مو و جزئیات  بھ  ادامھ  در  بروز آن شوند.  باعث  و  کرده 
  اشاره خواھیم کرد.

  
  عالئم بارز ریزش مو 

وقوع آن می باعث  این کھ چھ عاملی  بھ  بستھ  مو  بھ طرق مختلفی شود، میریزش  تواند 
تدریجی ظاھر شود   ناگھانی یا  بھ طور  پوست سر یا کل ظاھر شود. ممکن است  فقط  و 

تار مو در روز   100بدن شما را تحت تاثیر قرار دھد. از نظر پزشکان، ریزش بیش از  
حداقل یک ھفتھ می این روند برای  ادامھ  خصوص اگر باعث تواند یک ھشدار باشد. بھو 

سکھعقب مو  مانند ریزش  در مواردی  جلو سر شود.  در  رویش مو  خط  فقط نشینی  ای 
ا خاصی  دچار ریزش مو مینواحی  بدن  نیز ز سر یا  قرمزی  تورم و  درد،  گاھی  شوند، 

ریزش مو سکھ احتمال  ھستند.  مشاھده  قابل  نواحی  این  سنین در  مردان  و  زنان  در  ای 
  مختلف وجود دارد.  



 
 

 
 

 
  علت بروز انواع ریزش مو 

افراد معموال روزانھ   شد،  ذکر  طورکھ  این میتار مو از دست    100تا    50ھمان  دھند. 
توجھ نیست زیرا موھای جدید در ھمان زمان در حال رشد ھستند. ریزش مو  قابل  مسالھ 

اتفاق می افتد کھ موھای جدید جایگزین موھای ریختھ شده نشوند. از عوامل موثر زمانی 
بھ موارد زیر اشاره کرد:در بروز این اختالل می   توان 

 .(وراثت) خانوادگی  علتشایع  سابقھ  نام   ترین  بھ  ارثی  بیماری  یک  مو  ریزش 
می بروز  سن  افزایش  با  کھ  است  آندروژنیک  با آلوپسی  بیماری طاسی  این  کند. 

زنانھ نامیده می  شود.  الگوی مردانھ یا طاسی با الگوی 
 .پزشکی شرایط  و  ھورمونی  بھ  تغییرات  ھورمونی  بارداری،   تغییرات  دلیل 

می تیروئید  مشکالت  و  یائسگی  موقت توانزایمان،  یا  دائم  موی  ریزش  باعث  د 
بیماری آرهشود.  آلوپسی  شامل  پزشکی  عفونتھای  اختالل   آتا،  و  سر  پوست 

(کندن وسواسی مو) نیز در ریزش مو موثر ھستند.    روانی تریکوتیلومانیا 
  مکمل و  می  ھا.داروھا  مو  برخی ریزش  مصرف  جانبی  عوارض  از  یکی  تواند 

برای   کھ  داروھایی  مانند  مشکالت داروھا  افسردگی،  آرتریت،  سرطان،  درمان 
 شوند، باشد.قلبی، نقرس و فشار خون باال استفاده می

 .سر دوره درمانی موھا مانند قبل رشد   پرتودرمانی  این  پایان  ممکن است پس از 
 نکنند.

 استرس افراد چندین ماه پس از یک شوک فیزیکی یا   زا.اتفاق بسیار  از  بسیاری 
این مسالھ موقتی است.جربھ میاحساسی، ریزش مو را ت  کنند. خوشبختانھ 

 بیش مو.آرایش  برای آرایش مو، کراتینھ و   ازحد  استفاده زیاد از وسایل حرارتی 
بھابریشم مو  مداوم  بستن  یا  مو  میسازی  اسبی  دم  نوعی صورت  باعث  تواند 

 ریزش مو بھ نام آلوپسی کششی شود.  
  

  با انواع ریزش مو بیشتر آشنا شوید
ارائھطبق   پزشکی  دستوراالعمل  انواع ریزش مو می  آخرین  از  توان بھ موارد زیر شده، 

  اشاره کرد.



 
 

 
 

)   )Androgenetic Alopeciaآلوپسی آندروژنتیک 
بھ معموال  کھ  آندروژنتیک  ریزش موی   آلوپسی  یا  مردانھ  الگوی  با  مو  ریزش  عنوان 

شناختھ می و میزنانھ  است  با  شود، ارثی  را  آن  کنترل توان  دارو یا جراحی کاشت مو 
نوجوانی  در  علل اصلی ریزش مو  یکی از  پزشکان  نظر  و از  دارد  باالیی  شیوع  کرد. 

ھا   ھا یا دھھتواند پس از بلوغ شروع شود و در طی سالاست. در مردان، ریزش مو می
شقیقھ باالی  از  معموال  یابد.  میادامھ  پیشھا شروع  باالی سر  محیط  اطراف  تا  و   شود 

شوند. رود. بسیاری از مردان مبتال بھ ریزش مو با الگوی مردانھ در نھایت طاس میمی
بھ را  مو  ریزش  نوع  این  زنان  از  تجربھ بسیاری  سن  افزایش  از  طبیعی  بخشی  عنوان 

این می در  شود.  شروع  بلوغ  از  پس  زمانی  ھر  است  ممکن  مو  ریزش  اگرچھ  کنند، 
  شود.ت منجر بھ طاسی میندرشرایط، ریزش مو شدید در زنان بھ

  
)   )Telogen Effluviumتلوژن افلوویوم 

می اتفاق  زمانی  و  است  مو  ریزش  نوعی  افلوویوم  از تلوژن  زیادی  تعداد  کھ  افتد 
وارد فاز استراحت  فولیکول شوند و فاز رشد بعدی شروع نشود. منجر بھ طاسی کامل ھا 

خصوص ز دست بدھید و موھا بھتار مو ا  500تا    300شود اما ممکن است روزانھ  نمی
شقیقھ و  باالی سر  قسمت  برسند. معموال یک رویداد استرسھا کمدر  نظر  بھ  یا حجم  زا 

ھورمون تعادل  عدم  مانند  پزشکی  یا وضعیت  جراحی  شیردھی،  زایمان،  تیروئید،  ھای 
مو می ریزش  نوع  این  بروز  باعث  تخمدان تب  سندرم  زنان  در  ریزش مو  شود. اغلب 

کمبود کیسپلی نتیجھ  در  است  ممکن  ھمچنین  افلوویوم  تلوژن  است.  نوع  این  از  تیک 
  ویتامین یا مواد معدنی رخ دھد. کمبود آھن یکی از علل شایع ریزش مو در زنان است.

می تجویز  آکنھ  رفع  برای  کھ  ایزوترتینوئین  مانند  داروھا  برخی  از  شود، استفاده 
وارفارین  قرص یا  ضدبارداری  رقیقبھھای  تلوژن عنوان  بروز  در  نیز  خون  کننده 

ذکرشده شروع  عوامل  از اثرگذاری  ماه پس  مو معموال سھ  ریزش  است.  افلوویوم موثر 
دوباره اتفاق میشود و پس از رفع آنمی ماه رویش مو  افتد. البتھ بھ دالیلی ھا طی شش 

برای پزشکان نامشخص است، این نوع ریزش مو ممکن است در برخی ھا افراد سال  کھ 
پزشک می نکنند،  رشد  خود  بھ خودی  باشد. اگر موھا  داشتھ  دارودرمانی ادامھ  با  تواند 

  کمک کند.



 
 

 
 

  
  )Anagen Effluviumآناژن افلوویوم (

درمان نتیجھ  در  کھ  است  مو  سریع  ریزش  افلوویوم  شیمیآناژن  مانند  پزشکی   ھای 
ایجاد می قدرمانی  داروھای  این  واقع اگرچھ  در  سلولشود.  بین وی  از  ھای سرطانی را 

تولید فولیکول  می اما ممکن است  ھای بدن را ھای مو در پوست سر و سایر قسمتبرند، 
شیمی پایان  از  پس  کنند.  متوقف  خودنیز  معموال  موھا  میبھدرمانی،  رشد  کنند. خود 

  .تر مو ارائھ دھند  توانند دارویی را برای کمک بھ رشد سریع  متخصصان پوست می
  

  )Alopecia Areataآتا (آلوپسی آره
آره ھای ایمن است، بھ این معنی کھ سیستم ایمنی بدن بھ بافت  آتا یک بیماری خودآلوپسی 

فولیکول جملھ  از  میسالم  حملھ  مو  مو میھای  ریزش  باعث  این مسالھ  از کند.  و  شود 
علت اصلی  رشد موھای جدید جلوگیری می بدانید کھ  ای ریزش مو سکھکند. جالب است 

و بدون ھشدار شروع می ناگھانی  بھ طور  شود. در کودکان ھمین مسالھ است کھ معموال 
قسمت سایر  مژهموھای  و  ابروھا  جملھ  از  بدن  با ھای  کنند.  ریزش  است  نیز ممکن  ھا 

کامل مو منجر شود. یا ریزش  توتالیس    گذشت زمان، این بیماری ممکن است بھ آلوپسی 
  

  )Tinea Capitisقارچ کچلی سر (
شایع ریزش مو در کودکان، بھبھ دالیل  ای خود را صورت ریزش مو تکھعنوان یکی از 

می لکھنشان  ایجاد  بھ  واقع منجر  در  طاسی میدھد.  در طول ھای  است  ممکن  کھ  شود 
بزرگ آسیبزمان  نواحی  شوند.  پوستتر  یا  قرمز  اغلب  میدیده  نظر  بھ  و پوستھ  رسند 

ممکن اس سر  باشد. زخمپوست  داشتھ  خارش  تاولت  کنند ھایی کھ چرک ترشح میھا یا 
بیماری ممکن است غدد نیز می این  بھ  ایجاد شوند. کودک مبتال  پوست سر  توانند روی 

داشتھ  با عفونت  بدن  ایمنی  مبارزه سیستم  نتیجھ  در  را  خفیف  تب  یا  پشت گردن  متورم 
می پوست  متخصصین  بردنباشد.  بین  از  برای  ضدقارچ   توانند  داروی  یک  قارچ، 

تجویز کنند.   خوراکی و موضعی 



 
 

 
 

  
  )Cicatricial Alopeciaآلوپسی سیکاتریسیل (

شود، نوع نادری از ریزش عنوان آلوپسی اِسکار نیز شناختھ میاین نوع ریزش مو کھ بھ
التھاب فولیکول در آن،  برد و باعث ایجاد بافت اسکار ھای مو را از بین میمو است کھ 

کنند. در شود. اصوال پس از تشکیل بافت اسکار، موھا دوباره رشد نمیی خود میدر جا
را درگیر کند. ریزش مو ممکن است آن  زنان  و  و مردان  دھد  ھر سنی ممکن است رخ 
یکباره  بھ  یا ممکن است موھا  نکند  توجھی بروز  قابل  شروع شود کھ عالئم  قدر آھستھ 

مل خارش شدید، تورم و ضایعات قرمز یا سفید شروع بھ ریزش کنند. عالئم دیگر آن شا
پوستی باشند. پوست سر است کھ ممکن است شبیھ بثورات    رنگ روی 

  
  ھای ساقھ مو ناھنجاری

می مو  ساقھ  و ناھنجاری  شدن  نازک  باعث  این شرایط  ریزش مو شود.  بھ  منجر  تواند 
می مو  تارھای  شدن  آنضعیف  و  آشود  و موخوره  شکستگی  برابر  در  را  پذیر سیبھا 

اتفاق نمیمی فولیکول  واقع ریزش مو از  در  افتد، بلکھ در نتیجھ شکستگی در جایی کند. 
ساقھ مو رخ می امتداد  بیشدر  استفاده  و دھد.  وسایل حرارتی آرایش مو، رنگ  ازحد از 

بستن ھمیشگی موھا بھ حالت دم اسبی و غیره در بروز این آن بسیار  مداوم موھا،  دکلره 
 .موثر ھستند

  
  )Hypotrichosisھیپوتریکوزیس (

کمی روی  بسیار  موھای  آن  اثر  در  کھ  است  نادر  ژنتیکی  بیماری  یک  ھیپوتریکوزیس 
و بدن رشد می شوند ممکن است در کنند. نوزادانی کھ با این بیماری متولد میپوست سر 

کند بھ ریزش  موھایشان شروع  بعد  ماه  چند  و  کنند  تجربھ  را  معمولی مو  رشد  و   ابتدا 
سن   در  ھیپوتریکوزیس  بھ  مبتال  افراد  از  بسیاری  نیافتد.  اتفاق  موھا  رشد   25دیگر 

گزینھسالگی طاس می برخی شوند.  اما  دارد،  بیماری وجود  این  برای  کمی  درمانی  ھای 
  از داروھا ممکن است بھ ضخیم شدن یا رشد مجدد مو کمک کنند.



 
 

 
 

  
  ریزش مو بعد از زایمان

ھورمون بارداری، سطح  برابر معمول در  بھ شش  پروژسترون  و  استروژن  جنسی  ھای 
ھورمونمی این  میزان  یکباره  افت  کند.  حمل  را  جنین  بتواند  رحم  تا  از رسد  بعد  ھا 

ھای مو زایمان باعث وارد شدن یک شوک بزرگ بھ بدن شده و بخش زیادی از فولیکول
می ریزش  یا  استراحت  فاز  وارد  از  را  بعد  موی  معموال ریزش  یا کند.  زایمان طبیعی 

رسد و تا ماه بعد از تولد نوزاد بھ اوج خود می  3ریزش مو بعد از زایمان سزارین، طی  
بھ کودک  سالگی  یک  از  خودقبل  میبھصورت  برطرف  اگر خود  وجود  این  با  شود. 

خود ھستید، می وضعیت  زایمان نگران  برای ریزش مو بعد از  پزشک  نظر  تحت  توانید 
  ھای ضدریزش مو را آغاز کنید.کملو درمان آن مصرف م

  
  ریزش مو شدید در شیردھی

شیردھی موثر است، اما علت اصلی آن  ریزش مو دوران  در  مغذی  کمبود مواد  اگرچھ 
بعد از زایمان است. می تغییرات ھورمونی  ھای موثر شدت توانید با مصرف مکملھمان 

  ریزش مو را کاھش دھید.
  

  ریزش مو بعد از کرونا
گرفتگی  و  بیماری  این  از  ناشی  بدنی  فشار  و  استرس  کرونا،  از  بعد  مو  ریزش  دلیل 

بھ مویرگعروق  اما خصوص  است.  کرونا  ویروس  توسط  سر  کف  بھ  خونرسان  ھای 
می چقدر طول  کرونا  از  بعد  مو  ادامھ ریزش  تا کی  از کرونا  بعد  مو  یا ریزش  کشھ؟ 

از بعد  ھفتھ  دو  تا  عارضھ یک  این  معموال  آغاز می  دارد؟  در صورت بھبودی  و  شود 
كرونا  بعد از  مو  ریزش  درمان  برای  یابد.  ادامھ  سال  یک  تا  است  ممکن  درمان  عدم 

توصیھ می قرصپزشکان  بھ سرعت  باشید و  داشتھ  غذایی غنی  ھای کنند کھ یک برنامھ 
حاوی ویتامین خصوص بیوتین، آھن، روی و سلنیوم را آغاز کنید. بھ  Bھای گروه  مکمل 

  اغلب موارد این روش موثر بوده است.  در



 
 

 
 

  
  ھای مختلف  درمان ریزش مو بھ روش

مانند ریزش موی سکھ شرایط  برخی  آلوپسی آرهدر  از  ناشی  اثر ای  در  یا ریزش مو  آتا 
اما   .تلوژن افلوویوم، موھا ممکن است بدون درمان در عرض یک سال دوباره رشد کنند

مانند داده است کھ مواردی  نشان  سیکاتریسیل نیاز   تجربھ  آلوپسی  و  آندروژنتیک  آلوپسی 
در  مانند کاشت مو دارند.  انواع جراحی  انجام  و  داروھا  تجویز  برای  پزشک  مداخلھ  بھ 

درمانی اشاره خواھیم کرد.ادامھ بھ جزئیات این روش   ھای 
  

  درمانی   دارو 
زمینھ بیماری  از یک  ناشی  شما  موی  بیماری ضراگر ریزش  درمان آن  باشد،  وری ای 

بھ شما  پزشک  داروی خاصی باعث ریزش مو شده است، ممکن است  اگر  بود.  خواھد 
رایج از  کنید.  متوقف  ماه  چند  برای  را  آن  مصرف  کھ  کند  برای توصیھ  داروھا  ترین 

آندروژنتیک می بھ موارد زیر اشاره کرد:درمان بیماری ارثی مانند آلوپسی    توان 

   شکل بھ  معموال  (روگین).  عرضھ میماینوکسیدیل  شامپو  یا  برای محلول  شود. 
این  ماه  باید شش  مجدد مو، حداقل  رشد  و شروع  مو  بیشتر  ریزش  از  جلوگیری 

 داروی موضعی را مصرف کنید.  
  .است مردان  برای  تجویزی  خوراکی  داروی  یک  (پروپسیا).  فیناستراید 

بسیار موثر بوده است، بھ قرص ریزازآنجایی شدید درمان  ش کھ برای ریزش مو 
 مو معروف شده است.  

تغذیھ کمبود  اثر  در  افلوویوم  تلوژن  کھ  مواردی  مکملدر  مصرف  باشد،  حاوی ای  ھای 
گروه  ویتامین رویش مجدد   Bھای  و  ریزش مو  توقف  در  و آھن  روی  معدنی  مواد  و 

  موھا بسیار موثر است.
  

  جراحی کاشت مو 
سر باالی  قسمت  فقط  ارثی،  یا  دائمی  مو  ریزش  شرایط  در  قرار   اغلب  تاثیر  تحت 

بھمی میھمینگیرد.  نشود  واقع  موثر  دارودرمانی  اگر  ترمیمی دلیل،  جراحی  طی  توان 
از فولیکول باقیکاشت مو  مانده نھایت استفاده را کرد. در طی عمل کاشت مو، یک ھای 



 
 

 
 

دارای مو است  قسمتی از سر کھ  را از  مو  فولیکول  زیبایی  جراح  یا  پوست  متخصص 
میبرمی پیوند  طاسی  نقطھ  یک  بھ  و  در دارد  شدن  بستری  بھ  نیازی  روش  این  زند. 

است.  عفونت  و  تورم  کبودی،  شامل خونریزی،  آن  احتمالی  خطرات  ندارد.  بیمارستان 
جایی نوجوانی و جوانی آلوپسی آندروژنتیک است، اگر ازآن  در  عمده ریزش مو  کھ دلیل 

داده شود،   تشخیص  زود  خیلی  مشکل  مو احتمال موفقیتاین  بودن جراحی کاشت  آمیز 
  شود.یابد و احتمال ریزش مو بعد از کاشت خیلی کم میافزایش می

  
  سخن آخر

دلیل زمینھ بھ ھر  مو ممکن است  یا محیطی رخ دھد. مھم این است بنابراین، ریزش  ای 
  کھ بھ روشی موثر کنترل یا درمان شود. حتما با متخصص پوست مشورت نمایید.

 


