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در روز جهانی طاس ها به سراغ یکمتخصص کاشتمو رفتیم
با چند کلینیک تخصصی این حوزه تماس گرفتیم
قیمتهای کاشتمو را درآوردیم و ...
مهدیس مرادیان | روزنامهنگار

امروز روز جهانی کسانی است که عدهای برق سرشان را مبنی بر خوششانسی
پرونده
و برخی دیگر یک ضعف ظاهری میدانند .خود این افراد هم ،بعضیهایشان کم
موییرابخشیازاستایلخاصخودشانقلمدادمیکنندومعتقدندخوشتیپتر
شدندوتعدادیهمازآنرنجمیبرند.انصاف ًاکچلخوشتیپکمنداریم،ازمنصور
ضابطیانگرفتهتاجیسوناستتهاموبهخصوصامیرآقایی.طوریکهخیلیازکچلهانیازیبهکاشت
مو نمی بینند و خیلی از کم مو ها  ،همان مقدار اندک را می تراشند تا کال کچل شوند .خالصه ۱۴
اکتبر ،روز جهانی کچلهاست ،روزی مختص افرادی که زیبایی ظاهریشان به موهای سرشان گره
نخورده است .همان طور که گفتیم تا دلتان هم بخواهد ،آدم معروف ،موفق ،سرشناس و  ...داریم
که سرشان مو ندارد .در این بین به واسطه موفقیت پزشکان ایرانی در این زمینه  ،توریسم سالمت
چند سالی است که حسابی در حوزه کاشت مو رونق گرفته و آنطور که منشی یکی از کلینیکهای
تخصصی کاشتمو در تهران میگوید ،مراجعهکنندگانی از کشورهای دور و نزدیک مثل کویت،
آلمان ،عراق و  ...داشتند که از طریق سایت یا دوستانشان با مجموعه ایرانی آشنا شدندو برای
توگویی با یک
کاشتمو مراجعه کردند .به بهانه این روز جهانی  ،در پرونده امروز زندگیسالم ،گف 
پزشکداشتیمکهدرمرکزتخصصیکاشتموکارمیکند ،تاافرادیکهبهدنبالدانستننکاتیدر
اینزمینههستندباجزئیاتآشناشوند.

بین  5تا  11میلیون هزینه دارد

ویتامین «دی» ،مکمل
واکسن کرونا
آیااگرویتامیندیبدنکمباشد،تاثیر

واکسنکروناکاهشچشمگیریخواهد

داشت؟

مهین رمضانی | روزنامهنگار

از زمان شروع همهگیری کرونا درباره اهمیت
مصرفکافیویتامین«دی»ازمنابععلمیمطالب
صفحه جوانه
زیادی نوشتهایم اما این بار اعالم نتایج بالینی
صفحات
در
ها
شنبه
را پنج
تاثیرمصرفکافیاینویتامینومهاربیماریکرونا،
2و 3زندگی سالم بخوانید
تاکیدبیشتریبرضرورتمصرفکافیویتامین«دی»
دارد و البته باید مراقب مصرف بیرویه آن هم باشیم.
دکتر سید حمید سجادی ،محقق برجسته ایرانی و عضو
فرهنگستان علومپزشکی به خبرگزاری صداوسیما میگوید« :تمام
 3هفته اول موها با رشد قابلتوجهی درمیآید و
خانم دکتر درباره مدت زمانی که این کار طول می
کسانی که در «آی سی یو» بستری بوده و ویتامین «دی» زیر  20داشت هاند،
بعد از آن وارد فاز ریــزش میشود که نوعی شوک
کشد ،میگوید« :هر کار زیبایی ،ریسک عفونت و
فوت کردهاند .در حالی که این میزان اگر بین 25تا 40باشد شدت بیماری
طبیعی بدن است .در برخی افراد عالوه بر موهای
خونریزی دارد اما اگر در محیط استریل و توسط
کمتروهرچهبهسمت 40نزدیکترمیشویموضعیتبیماربهتراست».
کاشتهشده ،موهای خود فرد
متخصص انجام شود ،ریسک
هم میریزد .این روند طبیعی
کمتر خواهد شد .در این کار،
و واکــنــش فیزیولوژیک بدن
بیمارحینانجامعملمقداری
است و درمانش صبر معموال
خـــون از دســـت م ــی ده ــد.
 90روزه میخواهد .بعد از 3
همچنین آزمایش قبل کاشت
ماه موها مجدد و آهسته وارد
موالزامیاستوشاملآزمایش
فاز رویش میشوند  .در پایان
خونساده ،تست کرونا و ...
ماه پنجم 60 ،درصد موهای
میشود تا سابقه بیماریهای
کاشتهشدهدرمیآیدکههمین
خونیمثلهموفیلی،فقرآهن
همظاهرشانراعالیمیکندو
و هپاتیت بررسی شود .مدت
کاراییواکسنهمراهباویتامینD
نتیجهنهاییبعدازیکسالدر
زمان الزم برای این کار هم به
وی میافزاید« :در واقع باید گفت کار واکسن را ویتامین دی انجام میدهد.
ظاهرفردقابلرویتاست.مویانسانچرخهرشد،
وسعت کاشت و بانک موی فرد متفاوت و بین یک
ویتامین دی یک هورمون است و گلبولهای سفید برای اینکه سیتوکین ترشح
استراحتوریزشداردکهشاملموهایکاشتهشده
تا چهار جلسه است .کاشت از صبح تا عصر 6 ،تا
کنند باید ویتامین دی به میزان الزم در بدن باشد ،اهمیت این ویتامین برای
هم میشود و ریزش حتی 150تار مو در روز طبیعی
 7ساعت زمان میبرد و پانسمان روی سر فرد فقط
بیماریهای عفونی و انعقاد خون وقتی اهمیت بیشتری پیدا میکند که بدانیم
استونبایدنگرانششد».
در همان روزهاست .در مراحل بعد از کاشت ،2
ویتامین «دی» تا به اندازه کافی به گلبولهای سفید نچسبد ،گلبول نمیداند تا
چهاندازهسیتوکینترشحکند».
توفانسیتوکیندرنبودویتامین Dکافی
پروفسورسجادیافزود«:دربیماریهایتنفسی،سیتوکینشروعبهترشحمیکند
کاشت مو در بانوانی که ریزش موی هورمونی یا آندروژنی دارند ،توصیه می شود .دکتر نخعی کاشت
ووقتیویتامیندیپایینباشدگلبولسفیدنمیداندکجابایدازترشحسیتوکین
مو را در کشورهای دیگر ،عملی پرزحمت ،گران و الکچری میداند که در ایران با پنج و نیم تا شش و نیم
دستبرداردوآنقدرسیتوکینترشحمیکندکهتوفانسیتوکینراهمیاندازدو
میلیون انجام میشود .او میگوید« :بعضیها آن قدر تغییر میکنند که بعد از مراجعه خودمان هم آنها
ریهدرگیرمیشودوبیمارفوتمیکند».
را نمیشناسیم.
گلبولسفیدعلتاصلیمرگاست،نهویروس
عضو فرهنگستان علوم پزشکی ادامه میدهد« :بنابراین میتوان گفت کسی
از ویروس کووید  ۱۹نمیمیرد ،بلکه گلبولهای سفید بدن خود ماست که ما را
میکشد .دو علت مرگ در کرونا ،توفان سیتوکینها و انعقاد خون است .لخته
خونی که در مغز و قلب پیش میآید یا توفان سیتوکینها در ریه به علت کمبود
ویتامیندیاست».
بــرای ه ــزاران ســال ،بــاورهــای نادرستی
چراوقتی واکسنزدهای،بازکرونامیگیری؟
درباره علت طاسی وجود داشت و افرادی
اینپزشکدرپاسخبهاینسوالمیگوید«:اگرویتامیندیزیر ۲۰باشد،واکسن
که طــاس بودند توسط دیــگــران مسخره
برای بسیاری از مردان ،کچلی موضوع حساسی
هم بزنید ،میزان IGGخونتان باال نمیرود و برای همین کسانی که دو نوبت
می شدند .به عنوان مثال ارسطو زمانی
محسوب میشود چون ممکن است تصور کنند
واکسنهممیزنندبازممکناستبهکرونامبتالشوند».
تصور میکرد که کچلی به دلیل روابــط
این امر از جذابیت آنها کم میکند .با این حال،
نظراتمتفاوتدربارهمصرفویتامینD
جنسی بــه وج ــود م ـیآیــد .در زم ــان روم
تحقیقات نشان داده هیچ دلیلی برای این طرز فکر
پروفسورسجادیدرحالیاینموضوعرامطرحمیکندکهسازمانجهانیبهداشت
باستان سربازانی را که کچل بودند مجبور
خود تخریبگرانه وجود ندارد .یکی از معتبرترین
تا به حال چیزی به صراحت ومشابه آن نگفته و محققان اروپایی ،کانادایی و ژاپنی
میکردند کالهخودهای آهنی بر سرشان
تحقیقهای صورت گرفته در اینباره نشان میدهد
پرونده 400هزاربیماررابررسیکردهاندوبهنقلازایندیپندنتمعتقدندکهمدرک
بگذارند و به همین دلیل همیشه در برابر
مردان کچل در مقایسه با دیگر مردان از دید دیگران
قابل تاملی در تایید این فرضیه که میزان باالتر ویتامین دی ،باعث مبتال نشدن به
جایگاه باالتری به لحاظ اجتماعی دارند .محققان
دیگر همقطارانشان خجل بودند .به عنوان
کرونا میشود ،ندارند .اما مقالهای در مجله پزشکی لنست هم حاکی از آن است
نمونه مــردم در گذشته اعتقاد داشتند
یک پژوهش در سال  2017در دانشگاه مکزیک
کهمکملهایویتامیندیمیتوانداحتمالایجادعفونتهایتنفسی،بهویژهدر
خشکی ســر علت اصــلــی طــاســی اســت.
متوجه شدند گرچه مردانی که مو دارند از جذابیت
گروههایدچارکمبودویتامیندیراکاهشدهد،اماآزمایشهایتصادفی،نتایجی
فرضیه دیگری هم آلودگی هوا و آرایش
بیشتری برای دیگران برخوردارند اما درباره مردان
قطعیدراثباتاینفرضیه،بهدستندادهاست.عالوهبرآن،اینویتامینمحلولدر
اشتباه موی سر را مقصر قلمداد میکرد.
کچل احتمال این که از نظر دیگران فردی با جایگاه
چربیوجزوویتامینهاییاستکهدریافتبیشازحدآن(سطحباالی 150نانوگرم
اجتماعی باالتر تلقی شوند بیشتر است .محققان
در سال  ۱۸۹۷میالدی موجی از ترس
برمیلیلیتر)،منجربهمسمومیتوعوارضخطرناکبرایفردمیشود.
،جامعه جهانی را دربرگرفت؛ چرا که یک
در این پژوهش از گروه مورد تحقیق خود خواستند
دردسترسترینمنابعگیاهیوحیوانیویتامیندی
متخصص پوست و موی فرانسوی اعالم کرد
بر اساس  ۴معیار به شرکتکنندگان مرد امتیاز
ازمنابعحیوانیاینویتامینمیتوانبهمواردزیراشارهکرد:
علت اصلی طاسی مــردان را کشف کرده
دهند :جذابیت ،پرخاشگری ،سازگاری و پختگی.
 -1زرده تخم مرغ| زرده یک تخم مرغ معمولی حاوی  ۳۷واحد ویتامین  Dیا ۵
است :یک میکروب .در واقع این فرضیه
به برخی از افــراد گــروه ،تصاویر مردانی را نشان
درصدمیزانتوصیهشدهروزانهاست.
اشتباه را یک پزشک فرانسوی بر سر زبانها
دادند که مو داشتند و به بقیه افراد عکسهای همان
 -2شیر گاو| عموما در یک فنجان(  ۲۳۷میلی لیتر) حاوی ۱۱۵تا ۱۳۰واحد
انداخت.عالوه بر این باورهای اشتباه،
مــردان را نشان دادنــد که موهای آنها به صورت
ویتامین Dیابهعبارتی ۱۵تا 22درصدمیزانتوصیهشدهروزانهاست
بعضی افراد هم تصور میکنند که کچلی
دیجیتالی حذف شده بود .نتایج غیرمنتظره بود،
 -3ماهی تن| یک قوطی کنسرو ماهیتن سبک در هر  ۱۰۰گرم  ۲۶۸واحد
دشمن موفقیت اســت! دوئین جانسون
مردان کچل باهوش و مردانه ارزیابی شده بودند.
ویتامین Dداردکه ۳۴درصدمیزانتوصیهشدهروزانهاست.
معروف به «راک» ،زینالدین زیدان ،بروس
نتایج تحقیق مذکور را تحقیق دیگری هم اثبات
وازمنابعگیاهیمیتوانبه 2مورداشارهکرد:
ویلیس بازیگر معروف آمریکایی ،روبرتو
کرد .این تحقیق ثابت کرد مردان کچل از نظر اغلب
 -1قارچ|(درهر 100گرمقارچحدود 2300واحدویتامیندی)
کارلوس ،منصور ضابطیان ،پیرلوئیجی
افراد قویتر ،مقتدرتر و موفقتراند .دانشمندان با
 -2غالت و جودوسر|نصففنجان( ۷۸گرم)ازاینغذاهامیتواند ۵۴تا۱۳۶
کولینا و  ....نمونههایی هستند که این
تحلیل دادههــای به دست آمده از یک نظرسنجی
واحدویتامین Dتا۱۷درصدمیزانتوصیهشدهروزانهراتامینکند.
باور را نقض میکنند و نشان میدهند که
که با شرکت  ۲۰هزار نفر صورت گرفته بود ،به این
موفقیت به این موضوع گره نخورده است.
نتایج رسیدند.

یک تا  4جلسه  7ساعته زمان میبرد

برای شروع با چند کلینیک معروف در کشور تماس میگیرم .مدام پشت خط میمانم چون خطها مشغول
است .ظاهرا همهشان پر تشریفات هستند ،به زبان عربی و انگلیسی مشتری دارند ،فرستادن عکس سر برای
شروع هر مکالمهای را ضروری بیان میکنند و  . ...مسئول پذیرش کلینیکی در شیراز میگوید :کاشت مو
توسط تکنسین و نه متخصص پوستومو انجام میشود که باید دارای مدرک در شاخههای پیراپزشکی باشد.
او هزینه این کار را بعد از دیدن سر مشخص میکند اما به طور کلی ،آن را بین پنج و نیم تا یازده و نیم میلیون
تومان برآورد میکند و میگوید :برای خانمها به دلیل مسائل هورمونی و حساسیت روی تیغزدن کل سر،
کاشت انجام نمیدهند».

همه افراد امکان
کاشت مو ندارند

روش تخصصی کاشت مو
چگونه است؟

در ادامه به یک مرکز تخصصی کاشتمو در مشهد میروم
تاازمتخصصاندربارهچندوچونانجاماینعملبپرسم.
دکتر«الههنخعی»،پزشکعمومیحدود 6سالاستکه
در این زمینه فعالیت دارد .او به زندگی سالم میگوید:
««بــرای انجام کاشت مو در ابتدا میبایست فرد توسط
پزشک معاینه و ویزیت شده باشد .در صورتی که از نظر
علمی بیمار شرایط انجام پیوند مو را از نظر پزشک دارا
بود ،کاشت مو به وی پیشنهاد خواهد شد .توجه داشته
باشید که انجام عمل کاشت مو حتما باید در درمانگاه
تخصصی پوست و مو و زیر نظر متخصص پوست انجام
شود .در افرادی که واجد شرایط کاشت مو نیستند ،سعی
میکنیمبامزوتراپی(موادمعدنیراتوسطسوزنبهریشه
مومیرساند)و prpبهتقویترویشموکمککنیم».

به عکسهای روی دیوار کلینیک نگاه میکنم
و تغییرات را آ نقـــدر ملموس میبینم که
کنجکاویام درباره نحوه انجام این روش بیشتر
میشود« .نخعی» درباره روش انجام کاشتمو
ادامه میدهد« :شروع فرایند کاشت مو به این
صورت است که در آن توسط میکروموتورهای
مخصوصی از ناحیه پشت سر دانه دانه گرفتها
را (از یک تا  4فولیکول مو را گرفت میگویند)،
بیرون میکشیم و در پلیت حاوی نرمال سالین
به عنوان محیط زنده قرار میدهیم که از این
نظر میتوان کاشت را(نوعی پیوند) دانست.
بعد از آن موها تا سالیان سال در سر فرد ،افشان
و پابرجا میماند».

خیلی از تبلیغات این حوزه غیرواقعی است
«همهمان افرادی را میشناسیم که آرزوی دیرینهشان تنها پدیدار شدن چند تار مو روی فرق سرشان است اما آیا
این روش برای تمام افراد قابل اجراست؟ بخشی از فاکتورهای مهم برای کاشت مثل جنس پوست ،نوع گرفت و
بانک مو منحصر به فرد است و ما قادر به تغییرش نیستیم اما تمام سعیمان را میکنیم آن بخشی را که به ما مربوط
است به بهترین نحو انجام بدهیم .برای مثال مهارت و هنردست تکنسین است که با جاگذاری دقیق تارهای
مو از تراکم باال به پایین ،ایدهآلترین نتیجه را به ارمغان بیاورد» .دکتر در این باره توضیح میدهد :تفاوت گرفت
برخی افراد مثل تفاوت نخ ابریشم و کامواست اگر گرفت تکی باشد تراکم و وسعت کمتری را پوشش میدهد
و اگر ضخیم باشد ،میتوان آنها را دور از هم کاشت تا مساحت بیشتری را پوشش دهند .او ضمن گلهمندی از
برخی تبلیغات غیرواقعی میگوید« :قول کاشت  20هزار گرفت که در بعضی کلینیکها میبینیم غیرعلمی
است چراکه پیش از برداشت هیچچیز مشخص نیست و نمیتوان درباره آن قطعی نظر داد .همچنین برداشت
از ساق پا ،کتف ،ریش ،قفسهسینه هم قابل انجام است که تحت تاثیر هورمونها تا یک سال میریزد و در سر
نتیجه و دوامی ندارد».

ریزش مو اغلب
علت هورمونی دارد

کاشت مو در گذشته
دردناک بود و زمانبر

ازدکترنخعیدربارهدالیلریزشموهممیپرسمکهمیگوید:
«ریزش مو اغلب علت هورمونی دارد که درمانی به جز کاشت
هم ندارد .به طور کلی بانک مو در پشت سر افراد است و چون
حساسیت کمتری به هورمون مردانه دارند ،مقاومترند .ما از
هر دسته تار مو در این قسمت فقط چند تار را برمیداریم چون
جایشان مویی در نمیآید و فقط منطقه خالی توسط موهای
اطــراف پوشیده میشود .در ضمن به کسانی با بانک موی
ضعیف،اصالکاشتراتوصیهنمیکنیم».

از خانم دکتر دربـــاره روشهـــای ایــن کار
میپرسم که توضیح می دهد« :تکنیکها از
گذشته تا ب ه حال رشد چشمگیری داشتند.
در گذشته از روش جراحی برای برداشت
موها از ناحیه بانک مو استفاده می شد.
مدتیبعدپانچدستیاختراعشدکهبرداشت
را دانهدانه انجام مـیداد .با این که ریسک
عفونت و خونریزی و درد را کاهش داد اما
بسیار زمانبر محسوب میشد .در ادامه،
میکروموتورها تحولی در سرعت بخشی این
فرایند ایجاد کردند .با آنها ،برداشت تا دو
برابر افزایش یافت که در وقت  ،صرفهجویی
چشمگیری بـــود .همینطور بیحسی
موضعی،بدوندردودورهترمیمیکهفتهای
محبوبیتاینروشراافزایشداد».

کاشتمو برای بانوان هم داریم؟

باورهای غلط را کنار
بگذارید

محققان :کچل ها ازنظر
دیگران باهوشتر و
موفقترند

