
امروزه ریزش مو یکی از مشکالتی است که هم آقایان و هم بانوان با آن درگیر هستند. ریزش مو ممکن است در هر سنی 

اتفاق بیوفتد و مختص دوره سنی خاصی نیست. قطعا ریزش مو و کاهش حجم موی سر برای هیچکس خوشایند نیست و 

د. در این مقاله قصد داریم بهترین راه های درمان ریزش مو را گردنکسانی که دچار این مشکل شده اند به دنبال راه حل می

 .به شما معرفی کنیم؛ پس تا انتها با ما همراه باشید

 روش های درمان ریزش مو

های مخصوص و بعضی ها با استفاده از دستگاههای بسیار متعددی برای درمان ریزش مو وجود دارد. بعضی از آنتکنیک

 :های درمان ریزش مو عبارت است ازباشد. از جمله راه حلمواد غذایی مختلف میبا استفاده از دارو و 

 جلوگیری از ریزش مو با کنترل استرس

ها این مشکل را به صورت درد فیزیکی شود. برخی از آنبه طور کلی استرس به صورت عالئم مختلفی در افراد ظاهر می

ن را در قسمت مو احساس کنند. تاثیرگذاری کاهش استرس در درمان کنند و بعضی ممکن است آدر ناحیه شکم احساس می

باشد که هر چه قدر استرس فرد بیشتر باشد، باعث نازکی بیشتر مو و افزایش شکنندگی آن ریزش مو به این صورت می

 .ها جهت ساخت مو تاثیر بگذاردتواند در فعالیت فولیکولشود که میمی

 

 های وسواسیاز بین بردن بیماری



هایی نظیر تریکوتیلومانیا یا همان اختالل مو ها درمان ریزش مو، از بین بردن بیماریدر دنیای روانشناسی، یکی از روش

باشند، احتمال بیشتری در ابتال به این رادی که دارای استرس زیاد میکنی به صورت وسواسی است. عالوه بر آن، اف

 .بیماری دارند

  bhtکاشت مو به روش :پیشنهاد مطالعه

 درمان ریزش مو استفاده کردن از مواد مغذی در

باشد. تواند در درمان ریزش مو موثر باشد چرا که جنس تارهای مو از پروتئین میاستفاده کردن از غذاهای پروتئین دار می

 .باشدهای مناسب برای جذب پروتئین: مرغ، ماهی، تخم مرغ و حبوبات مختلف، موارد نام برده شده میاز جمله منبع

 هاتقویت ویتامین

توان گفت که که مهمترین آن بوتین است، نقش بسیار تاثیرگذاری دارد. تقریبا می b های گروهریزش مو، ویتامین در درمان

توان از باشند. برای تهیه ویتامین بیوتین به طور طبیعی، میتمامی محصوالت مراقبت از مو، دارای این نوع ویتامین می

 .استفاده نمودموادی نظیر: زده تخم مرغ، جوانه گندم و جگر، 

 

شود، ممکن است در عالوه بر آن، در بعضی از مواقع، کمبود آهن در بدن عالوه بر اینکه باعث خستگی و کم خونی می

توانند در درمان ریزش مو و تقویت ها مینیز تاثیرگذار باشد. همچنین تحقیقات ثابت کرده است که، آنتی اکسیدانریزش مو 
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باشند، با اثر گذاشتن بر روی و سلنیم می C ،E هایتارهای مو بسیار تاثیر گذار باشند. اینگونه مواد که دارای ویتامین

 .شوندزی میهای مو، باعث افزایش فرایند مو سافولیکول

 های مزوتراپی مواستفاده کردن از دستگاه

باشد. می مزوتراپی مو ها استفاده شود،تواند به عنوان مکمل در کنار بقیه روشهای درمان ریزش مو، که میاز دیگر روش

پس از انجام عملیات نرم سازی ناحیه سر، به داخل الیه پوست تزریق های مخصوص مزوتراپی، در این روش کوکتل

 .شوندهای آلوپسی نیز استفاده میشوند که برای درمان بیماریهای مو میشوند و با عث تقویت فولیکولمی

 درمان ریزش مو به روش خانگی

های اقدام به درمان ریزش مو کرد، یکسری روش توانهای نام برده شده میعالوه بر اینکه با مراجعه به دکتر و انجام روش

توانند نه تنها در درمان ریزش مو، بلکه در جلوگیری از از آن نیز موثر باشند. این موارد عبارت خانگی وجود دارند که می

 :است از

 استفاده از روغن دانه کدو تنبل در جلوگیری از ریزش مو

تواند در تقویت کردن مو تاثیرگذار ها به طور روزانه میشند، مصرف کردن آنبابه دلیل اینکه اینگونه مواد، خوراکی می

شود تا تستوسترون از بین برود. مصرف روغن عامل تاثیرگذار در ریزش مو است. بگونه ای که باعث می DHT .باشد

 .تواند از این امر جلوگیری کنددانه کدو تنبل می
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 مصرف چایی سبز

های چایی سبز است. ناگفته نماند که مکمل EGCG دلیل استفاده از چایی سبز در درمان ریزش مو، وجود ماده ای به نام

توانید با یک د. در استفاده از این مورد میباشند که ممکن است مشکالت دیگری را بوجود آورخود نیز دارای ترکیباتی می

 .دکتر تغذیه مشورت نماید

باشند که عبارت است از: استفاده کردن از مواردی دیگر هم وجود دارند که به طور طبیعی در درمان ریزش مو موثر می

 .های گیاهی نظیر آویشن و رزماریآب پیاز، شیره نخل اره ای، استفاده از روغن

 ارها برای جلوگیری از ریزش موساده ترین ک

تواند از بوجود آمدن مشکالت ها میهای درمان ریزش مو، یکسری موارد وجود دارند که با انجام آندر کنار انواع روش

 :مرتبط با مو جلوگیری کرد. این موارد عبارت است از

باشند. باشند، آن را سشوار ندهید. چرا که موها در حالت خیس، بسیار آسیب پذیر میهنگامی که موها خیس می .1

 .شود، ممکن است باعث از بین رفتن ساقه مو شودهایی که از طریق حرارت به مو وارد میآسیب

 .های مو شودولتواند باعث افزایش گردش خون و در نتیجه تقویت فولیکشانه کردن روزانه مو می .2

ها دچار آسیب شده است که برای برطرف کردن این مشکل برخی اشخاص ریشه مو خوبی دارند، ولی ساقه مو آن .3

 .تواند از شامپوهای مناسب استفاده کردمی



 

 ترین روش درمان ریزش مو چیست؟به

های متفاوتی برای جلوگیری از ریزش مو وجود دارد که بستگی به میزان ریزش، طاسی، نوع مو و عوامل این چنینی روش

های اول های ماینوکسیدیل است. هنگام استفاده از این قرص در ماهها استفاده از قرصباشد. یکی از تاثیرگذارترین آنمی

گذارد. البته این روش برای افرادی شود و با گذشت زمان اثرات خودش را به جای میمو معموال بیشتر می مصرف، ریزش

 .ها بهتر است با کاشت و یا مزوتراپی مو اقدام به درمان کنندشود و آنباشند توصیه نمیکه دارای طاسی بیش از حد می

 جمع بندی

های درمان ریزش مو، بهتر است ابتدا با یک پزشک متخصص در این واع راهبا توجه به موارد گفته شده در ارتباط با ان

تواند به تنهایی تاثیرات مطلوبی را داشته باشد زمینه مشورت کنید. باید به این نکته توجه شود که تنها یک روش درمان نمی

چنین اگر قصد کن حاصل شود. همو باید چند تکنیک متفاوت در یک بازه زمانی مشخص استفاده شود تا بهترین نتیجه مم

بهترین کلینیک کاشت  های حساس را دررا امتحان کنید، بهتر است این عمل کاشت مو هایی مثل مزوتراپی یادارید روش

 .، و زیرنظر پزشکی متخصص انجام دهیدمو
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