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موهای  فصل  هر  تغییر  با 
ما هم مثل برگ های مرده 
گرچه  می ریزد.  درختان 
فصلی  موی  ریزش های 
بیش از 4 تا 6 هفته ادامه نخواهد داشت، 
همین مدت کافی است تا شما را از نظر 
روانی تضعیف کند و باعث شود به فکر 
درمان بیفتید. البته تمام افراد دچار ریزش 
موی فصلی نمی شوند، اما عده ای که گرفتار 
و  فصل  تغییر  با  می گویند  مشکل اند  این 
مخصوصا در بهار و پاییز ریزش موی عادی 
آنها 2 تا 4 برابر می شود. این موضوعی نیست 
که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در 
مورد ریزش های فصلی مو گفت وگویی با 
متخصص  نیلفروش زاده،  محمدعلی  دکتر 
پوست و رئیس انجمن متخصصان پوست 
و موی ایران انجام داده ایم که می خوانید.

: ریزش فصلی مو به چه معنی است؟
در فصل بهار و تابستان تابش نور خورشید 
سبب افزایش ترشح هورمون هایی می شود که 
در رشد موها موثرند. این حالت دقیقا مشابه 
همان اتفاقی است که در گیاهان هم می افتد 
و اگر توجه کنید رشد و نمو گیاهان در بهار 
و تابستان بهتر است. وقتی فصل گرم سال 
به پایان خود می رسد، انگار موها هم به پایان 
چرخه زندگی خود نزدیک می شوند. با ورود 
به پاییز و کاهش دما و نور خورشید برای چند 
هفته ای ریزش موها بیشتر می شود، ولی این 
ریزش دائمی نیست و بعد از مدتی موها به 
تغییرات آب و هوایی عادت می کنند و دوباره 

روند طبیعی خود را پیش می گیرند. 
: پس نیازی به درمان نیست؟

این موضوع به شرایط فرد و وضعیت سالمت 
موها بستگی دارد. اگر پیش از این نیز فرد 
دچار ریزش مو بوده و با تغییر فصل ریزش 
بیشتر شده بهتر است درمان کمکی را آغاز 
کند، اما اگر ریزش محدود به همین چند هفته 

است به درمان خاصی نیاز نیست.

ریزش  بر  تاثیری  چه  درمان ها   :
مو دارد؟

وقتی مویی می ریزد؛ یعنی چند هفته قبل مرده 
است. درمان ها نمی تواند جلوی ریزش موی 

مرده را بگیرد، اما به رشد دوباره موها و تقویت 
موهای باقی مانده کمک می کند. گاهی پیش 
می آید بعد از ریزش مو، موها نازک برویند 
و به مرور و سال به سال حجم مو کم و تار 

موها نازک و ضعیف شود. درمان به موقع به 
رشد و تقویت موها کمک خواهد کرد. 

باید  را  موها  شستشوی  شیوه   :
تغییر داد؟

ریزش  متوجه  حمام  در  افراد  از  خیلی  نه، 
مو می شوند و فکر می کنند شستشوی موها 
باعث ریزش آنها می شود، به همین دلیل کمتر 
حمام می روند، اما واقعیت این است که یکی 
از دالیل ریزش مو چربی و آلودگی هایی است 
که روی مو می نشیند. افرادی که موهای چربی 
دارند باید روزانه حمام کنند تا چربی اضافی 
از روی مو و ریشه برداشته شود. مویی که 
در حمام می ریزد در اثر شستشو نریخته، بلکه 
همان طور که گفته شد این مو مرده و شستشوی 
آن تنها باعث جدا شدن بافت مرده از سطح 

پوست می شود. 
چه  مو  پاییز  فصل  در  معموال   :
در  و  کرد  خواهد  پیدا  دیگری  تغییرات 

معرض چه مشکالتی است؟
با سردتر شدن هوا و مواجهه مو با تغییرات 
دمایی در بیرون و داخل خانه احتمال خشکی و 
شکنندگی مو بیشتر می شود. پوشیدن لباس های 
یقه دار و شال گردن هم احتمال موخوره را 
باال می برد. کاله به سر گذاشتن و پوشیدن 
شال و روسری های سنگین نیز باعث خستگی 
و شکستن ریشه مو و دردناکی آن می شود. 
الکتریسیته ساکن مو هم در این فصل بیشتر 

می شود. 
: در این زمینه چه توصیه ای دارید؟
مو  ریشه  دردناکی  و  شکستگی  دچار  اگر 
موهای  مخصوص  شامپوهای  از  می شوید، 

نازک استفاده کنید. این شامپوها حاوی کالژن 
و کراتین است و موها را تقویت می کند. 

استفاده از سرم های ضدموخوره هم برای درمان 
موخوره مفید است. البته تنها باید نوک موها را 
به آن آغشته کرد. استفاده از شامپوهای کالسیک 
و ماسک های تقویت کننده و مرطوب کننده هم 

نقش موثری در تقویت موها دارد.
زمانی که باد می وزد یا باران می آید، هنگام 
خروج از خانه حتما موها را بپوشانید. البته 
استفاده از کاله چندان توصیه نمی شود زیرا 
کاله مخصوصا انواع تنگ موها را حبس می کند 
به  این کار صدمه زننده است. سعی کنید  و 
جای کاله تنگ از انواع طبیعی آزادتر استفاده 
کنید یا شال ابریشمی یا ساتن را دوال روی 
سر بیندازید. این کار ضمن حفظ مو در برابر 
سرما از خستگی و شکننده شدن آن پیشگیری 
می کند. هرگز از کاله یا شال با الیاف مصنوعی 
استفاده نکنید زیرا باعث می شود رطوبت داخل 

موها بماند و الکتریسیته ساکن ایجاد شود.
هرگز با موی نم دار بیرون نروید. در کل بیرون 

رفتن با موی نم دار توصیه نمی شود 
: چرا؟ در هوای خنک پاییز این 

کار لذت بخش است.
علتش این است که موی نم دار گردوغبار را 
به خود می گیرد، اما عوارض این کار در فصل 
سرد سال دوچندان است. وقتی هوا سرد است 
و موی شما به دالیل گوناگون حتی بارش 
باران نمناک می شود، آب روی مو یخ می بندد 
و سبب شکستن فیبر مو می شود. حتی آب 
می تواند کوتیکول روی مو را بردارد و مو را 
سست کند. سعی کنید قبل از خارج شدن از 
خانه به روش های طبیعی مثل پیچاندن مو در 
حوله، نم مو را کامل بگیرید و آن را خشک 
کنید. در خارج از خانه نیز شالی روی سرتان 

بیندازید تا قطره های باران روی مو ننشیند.
با وجود وسایل گرمایشی فضای داخل خانه 
همیشه خشک است. دستگاه بخور روشن کنید 
تا فضای خانه مرطوب شود. در این شرایط 

موها خوش حالت تر و سالم تر خواهند ماند.

ریزش فصلی مو در گفت وگو با دکتر محمدعلی نیلفروش زاده متخصص پوست

پاییزباموهایماچهمیکند؟
  سمیه 

مقصودعلی
اگرقبالفرددچار
ریزشموبودهوبا
تغییرفصلریزش
بیشترشده،بهتر
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از کجا بفهمیم ریزش فصلی داریم؟
: چطور می توانیم متوجه شویم دچار ریزش فصلی مو هستیم یا نه؟

یک آزمایش ساده انجام دهید. برای 3 روز موها را نشویید. قبل از حمام رفتن و شامپو کردن انگشتانتان را از هم باز کرده و دستتان را 
داخل موها فروکنید. کف دستتان را به کف سر بچسبانید و بعد انگشتانتان را به هم بچسبانید و دستتان را دقیقا از ریشه مو به سمت 
نوک مو بیرون بکشید. هر آنچه البالی انگشتانتان مانده روی کاغذ سفید بریزید. این کار را برای 5 بار تکرار کنید. حاال موهایی که 
روی کاغذ ریخته شده بشمارید. اگر تعداد موها کمتر از 10 تار است؛ یعنی ریزش موی عادی دارید و جای هیچ گونه نگرانی نیست. 
اگر بین 10 تا 15 تار مو ریخته؛ یعنی دچار ریزش موی فصلی هستید و بهتر است مکمل های مخصوص مو و ناخن بخورید. اگر 
بیش از 15 تار مو روی کاغذ است، یعنی دچار ریزش مو هستید و باید به پزشک مراجعه کنید تا کنار مکمل های خوراکی درمان های 
موضعی هم دریافت کنید. ریزش موی فصلی نباید بیش از 4 تا 6 هفته طول بکشد. اگر ریزش بیش از این زمان ادامه یافت؛ یعنی 

دلیل ریزش متفاوت است و باید دنبال منشاء آن بود.

برخی  پاییز  فصل  در 
بیماری های پوستی تشدید 
می شود زیرا فصل پاییز با 
کاهش تدریجی دمای هوا 
و خشک تر  شدن آن همراه است. خشکی هوا 
روی پوست تاثیر می گذارد و در کسانی که 
زمینه خشکی پوست و اگزما دارند می تواند 
سبب درماتیت شود. در عین حال به دلیل 
بازگشایی مدارس و مهدها و تماس پوستی 
نزدیک کودکان با هم احتمال بروز برخی 
بیماری های پوستی بیشتر می شود. با دکتر 
محمدکریم رحیمی، متخصص پوست و عضو 
هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسالم، 

درباره این بیماری ها گفت  وگو کرده ایم.

: در پاییز معموال کدام مشکالت و 
بیماری های پوستی تشدید می شود؟

از جمله این بیماری ها می توان به شپش سر یا 
برخی بیماری های ویروسی با تظاهرات پوستی 
اشاره کرد. این نوع بیماری ها مخصوصا با سردتر 
شدن هوا و به ویژه در زمستان شیوع باالتری 
پیدا می کنند که از آن جمله می توان به روزئوال 
و آدناویروس اشاره کرد. در بیماری روزئوال 
نوزاد یا کودک مبتال یکی- دو روز تب دارد و 
بعد لک های قرمزی شبیه سرخک یا سرخجه 
روی پوست ظاهر می شود که درمان خاصی 
نیاز ندارد و خود به خود درمان خواهد شد. 
در بیماری آدنا ویروس ها هم لک های مشابه 
ولی کوچک تری روی پوست ایجاد می شود. در 

فصل پاییز و زمستان فارنژیت استرپتوکوکی هم 
شیوع می یابد که با ضایعات برجسته پوستی و 
زبری حس می شود و بیشتر در تنه دیده می شود. 
: آقای دکتر! آیا غیر از شپش سر 

بیماری دیگری در موها شایع است؟
بیماری های قارچی سر هم به دلیل نزدیکی 

کودکان به یکدیگر ممکن است دیده شود.
: در این مواقع چه باید کرد؟ آیا 

راهی برای پیشگیری وجود دارد؟
در مورد بیماری هایی که با خشکی در ارتباط 
است، مثل اگزما و درماتیت توصیه می شود 
خشکی هوا را با گذاشتن بخور جبران کنید. 
شاید در پاییز به علت اینکه هوا هنوز خیلی سرد 
نیست، استفاده از بخور گرم خوشایند نباشد، 
ولی می توان از بخور سرد استفاده کرد. همچنین 
توصیه می شود افرادی که پوست خشکی دارند 
خیلی استحمام نکنند و از صابون های حاوی 
اگر توان  یا  بگیرند  یا کرم کمک  گلیسیرین 
مالی باالتری دارند، به جای صابون ها از پن ها 
استفاده کنند تا چربی کمتری از روی پوست 
برداشته شود. چرب کردن پوست با کرم های 
حاوی اوسرین هم می تواند از خشکی پوست 
پیشگیری کند. در موارد شدید استفاده از کرم های 
تا 10  اوره 5  یا کرم های حاوی  کورتون دار 
می کند،  را حفظ  پوست  رطوبت  که  درصد 

توصیه می شود. 
: در پاییز به دلیل همین خشکی هوا 
ترک سر انگشتان و لب هم شایع می شود. 

این طور نیست؟

از  نیز جزیی  این قسمت ها  به هر حال  بله، 
پوست هستند و درمان آنها همان درمان خشکی 
پوست است. در عین حال پوشیدن دستکش 
برای حفاظت بیشتر از دست ها و استفاده از 
لیپ استیک ها، وازلین و اوسرین برای لب ها 

ضروری است.
: در مورد پوست اطراف چشم چطور؟ 
سرما آسیب بیشتری به این ناحیه نمی رساند 

و سبب مشکل نمی شود؟

اتفاقا به نکته خوبی اشاره کردید. در این فصل 
کسانی که به سرما، گرد و غبار و بدلیجات 
حساسیت دارند، ممکن است در ناحیه پلک 
دچار واکنش های شدید تری  شوند. در این شرایط 
پوست کراتینی، خشک، ضخیم، خارش دار و 
پوسته پوسته می شود. در این مواقع استفاده از 
مرطوب کننده ها و در موارد ضروری استفاده از 
کرم های چشمی حاوی کورتون مثل بتامتازون 
داروهای  است  ممکن  است.  کمک کننده 

کورتون  و  آنتی هیستامین  یعنی  سیستمیک 
خوراکی هم تجویز شود. کرم های دور چشم 
پاییز و  را هم می توان به صورت روزانه در 
زمستان استفاده کرد. این نوع کرم ها هم مثل 
مرطوب کننده ها خاصیت نرم کنندگی و آبرسانی 
دارند، با این تفاوت که حاوی الکترولیت و 
ویتامین هایی هستند که به بهبود خونرسانی به 
پلک و کاهش کبودی و پیشگیری از چروک 
دور چشم کمک می کند. تنها نکته ای که در 
مورد این کرم ها باید به آن اشاره کرد، ترکیبات 
فعال آنهاست که باالی 30 سال و زیر 30 سال 

دسته بندی شده است. 
: آیا جوش ها هم در پاییز تشدید 

می شوند؟
نه، جوش ها یا عصبی هستند یا فرد به برخی 
مواد غذایی مثل کاکائو، دارچین، زنجبیل و... 
حساسیت دارد و با مصرف آنها جوش می زند. 
گاهی نیز چربی پوست دلیل آکنه است. به هر 
حال جوش زدن ارتباطی به پاییز و خشکی پوست 

ندارد. آنچه به نام آکنه فصلی می شناسید، در واقع 
واکنش بدن نسبت به تغییر درجه هواست. در 
پاییز به دلیل کاهش درجه هوا و خشکی ممکن 
است پوست هر شخصی بنا به فیزیولوژی ای 

که دارد، واکنش خاصی نشان دهد.
: شوره سر چطور؟

این بیماری هم ارتباطی به پاییز ندارد و استرس 
عصبی باعث تحریک غدد چربی فولیکول مو 
و شوره سر می شود. گاهی همزمان با افزایش 
چربی، رشد برخی قارچ های بی آزار در سر زیاد 
می شود. در اثر تشدید رشد این قارچ ها ممکن 
است بیماری زا شوند و شرایط عفونت قارچی 

را در سر مهیا کنند. 
: در پاییز آبریزش بینی به خصوص 
در مبتالیان به آلرژی، امری طبیعی است. به 
دنبال آبریزش پوست اطراف بینی تحریک و 
پوسته پوسته می شود. برای پیشگیری یا درمان 

چه پیشنهادی دارید؟
تنها راه پیشگیری استفاده از پمادهای چرب کننده 
است. کنار آن باید از دستمال نرم برای پاک 
کردن ترشحات بینی استفاده کرد. دستمال های 
مرطوب الکلی اصال توصیه نمی شود چون باعث 
تحریک بیشتر پوست و خشکی آن خواهد شد، اما 
مرطوب کننده های حاوی مواد ضدعفونی کننده 
خوب است، گرچه می تواند خشکی پوست 
را تشدید کند. در این شرایط اگر هم از پماد 
مرطوب کننده ها  نوع  این  هم  و  چرب کننده 
استفاده کنید، پوست دچار تحریک و خشکی 

نخواهد شد.

پرسشی از دکتر محمدکریم رحیمی متخصص پوست 

پاییزباپوستماچهمیکند؟
 سمیه 
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ازبخورگرمخوشایند
نباشد،ولیمیتوانازبخورسرد
استفادهکرد.همچنینتوصیه
میشودافرادیکهپوستخشکی
دارندخیلیاستحمامنکنند

9 نكته درباره خشكي لب
١. خشکی لب ها از شکایت شایع است. حساسیت 
و سپس  به صورت خشکی  ابتدا  آرایشی  لوازم  به 
نشان می دهد. پس  را  التهاب در لب ها خود  ایجاد 
لوازم آرایش استاندارد بخرید. براي لب هاي خشکتان 
نکنید،  استفاده  رژلب  مانند  آرایشی  محصوالت  از 
به خصوص در صورتی که احتمال حساسیت به این 

محصوالت مطرح باشد.
2. عادت های اشتباه مثال زبان زدن مکرر به لب ها 

نیز باعث ایجاد یا تشدید خشکی لب ها می شود.
3. مصرف بعضی داروها )مانند ایزوترتینوئین( در 
التهاب  تقریبا صددرصد مصرف کنندگان خشکی و 

ایجاد می کند. 
4. بعضی خمیردندان ها نیز ممکن است باعث ایجاد 
حساسیت یا تشدید خشکی لب شوند. در موارد کمی 
خشکی و التهاب لب ممکن است نشانه ای از بعضی 

بیماری ها باشد. 
5. توجه کنید التهاب لب ها از لحاظ عامل ایجاد   کننده  

آنها  متفاوت است و درمان  التهاب گوشه لب ها  با 
نیز تا حدود زیادی متفاوت است. خشکی و التهاب 
لب ها معموال در لب تحتانی بیشتر است. در فصول 
سرد به خصوص زمستان و در مناطق با آب و هوای 
خشک نیز خشکی و التهاب لب ها افزایش پیدا می کند. 
و  مرطوب  کننده ها  از  استفاده  درمان  اساس   .6
منظور می توان  این  به  چرب   کننده های لب است و 
از پمادهای ساده مانند وازلین پماده AD و یا پماد 
زینک اکساید استفاده کرد. برای افزایش اثربخشی بهتر 

است این محصوالت روی لب های مرطوب و خیس 
زده شوند. 

7. اگر لبتان خشکي زده، هنگام غذا خوردن سعی 
کنید مواد غذایی به خصوص مواد غذایی محرک مانند 
فلفل و ادویه ها با لب تماس نداشته باشند و قاشق 
غذا بدون تماس با لب مستقیم وارد حفره دهان شود. 
8. در موارد شدید ابتال،برای مسواک زدن از خمیر 
دندان استفاده نکنید و بالفاصله بعد از مسواک زدن 

لب ها را مرطوب کنید.

9. در موارد زیر به پزشک مراجعه کنید: 
الف( مواردی که درمان های فوق موثر نیست و خشکی 
شدید و همراه با التهاب است. ب( در موارد ترک 

گوشه لب ها
ج( در صورت احساس توده در لب ها د( در صورت 

بروز زخم یا شقاق های عمیق
هـ( در صورت بروز عفونت لب ها

دارند،  قرار  آفتاب  معرض  در  که  در شغل هایی  د( 
به خصوص در افراد میانسال به باال


