
 

 

شوند. با این حال بیماران گاهی اوقات موی کافی بر طور کلی موهای ناحیه سر برای اهداف پیوند استفاده میبه

روی سر خود ندارند تا نتیجه مطلوب را به دست آورند. در چنین مواردی ممکن است از موهای بدن، برای پیوند 

این موها از نظر ساختار و کیفیت بسیار شبیه به موهای سر هستند. ممکن است این موها  استفاده شود، چرا که

از پاها، بازوها، شکم، قفسه سینه، پشت، زیر بغل و حتی صورت گرفته شود. به این نوع مدل کشت مو، کاشت مو 

شما را بیشتر با روش  در ادامه با کلینیک پوست و مو دکتر وارث همراه باشید تا .شودگفته می BHTبه روش 

 آشنا کنیم. BHTکشت مو 

 BHT کاشت مو به روش

: پاها، بازوها، شکم، قفسه مانند بدن نقاط سایر پشت سر، موها از  به جای بانک مو BHT در روش کاشت موی

 روند. اما بایدسینه، پشت، زیر بغل و حتی صورت با ابزاری مخصوص برداشت شده و جهت کاشت مو به کار می

های گرفته شده از بدن، از لحاظ آناتومیک با موهای گرفته شده از سر تفاوت ین نکته را در نظر گرفت که گرافتا

های مو هستند، در اغلب موارد گرافت 3یا  2، 1طور کلی شامل های گرفته شده از سر بهدارند. در حالی که گرافت

 بدن تنها یک مو دارند.

های زیادی با موی سر دارند؛ موهای بدن از نظر ساختار )صاف، ی بدن تفاوت، موها BHT به روش کاشت مو در

 .ها با موهای سر تفاوت دارند، تعداد و عمق فولیکولفر و یا مجعد(، جنس، رنگ، ضخامت

باشند و نتایج پیوند مو با موهای تر میپشت و یا کنار سر جهت کاشت مناسبطور کلی، موهای اهدا کننده از به

 .بخش بدست نخواهد آمدننده اگر نامناسب باشند نتایج مطلوب و رضایتاهداک

ش مشتق شده، و اساسا شامل گستر FIT مویروش کاشت  ازبرای پیوند موهای بدن   BHTروش کاشت موی

در مواردی  BHT باشد. همانطور که اشاره شد در درجه اول روش کاشت مویناحیه اهدا کننده به کل بدن می

 .شود که ناحیه اهدا کننده مو در سر، برای استخراج موها مناسب نباشد یا به اندازه کافی متراکم نباشداستفاده می
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طور مستقیم از توان بهدر صورت برطرف شدن نیازهای فیزیکی، واحدهای فولیکولی را می در چنین مواردی، و

توانند پس از پیوند، ساختار خود سر پیوند داد. موهای بدن می های مختلف بدن استخراج کرده و به پوستناحیه

تار موی سر را جالب توجهی ساخ طرزشوند، که بهتر میتر و صافها طوالنیو در بیشتر موارد، آنرا تغییر دهند 

 .گیرندبه خود می

قیق و بررسی قرار مورد تحFUTو  FIT هایروش هنوز به اندازه   BHTعنوان یک روش، پیوند موی بدن یابه

عنوان آخرین روش برای بهبود وضعیت موجود مورد توجه باید بهتوجه به فقدان تجربه و دانش، نگرفته است. با

ت وده و احتمال موفقیتالش مرحله آخر ببیماران باید از این واقعیت مطلع باشند که این نوع درمان یک  .قرار گیرد

 .بینی نیستآن قابل پیش

ممکن است با کاشت موی بدن در روی سر،  ؛به دلیل اینکه نوع پوست سر و بدن هم با یکدیگر متفاوت هستند

، ساختار موهای بدن سریع تغییر کند و یا موهای کاشت مو شاهد نتایج متفاوتی باشیم؛ مثال ممکن است بعد از

 .خوبی روی سر رشد کنندت سر سازگار نباشند و نتوانند بهبا پوس بدن

رباره این موضوع هستند، باید با جراح و پزشک متخصص مناسب د BHT افرادی که تمایل برای استفاده از روش

همین ترتیب، عمل باید توسط یک جراح و پزشک متخصص مجرب انجام شود، زیرا موفقیت پیوند مشاوره کنند. به

 .ی بدن بستگی باالیی به تجربه، دانش و توانایی جراح داردمو
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توان از چند قسمت بدن برداشت و به شوند را میارج از ناحیه پشت سر استفاده میهای مویی که در خفولیکول

 :ترتیب قرار داده شده اندبهموارد زیر  .نواحی که قرار است کاشت مو انجام شود، انتقال داد

 ناحیه ریش 

 ناحیه سینه 

 های بدن ) پا و کمر (دیگر قسمت 

 توانند در روش کاشت مویعرفی کرد که دارای مو هستند و میعنوان نواحی در بدن متوان بهها را میاین قسمت

bht  استفاده شوند. 

 های ناحیه ریشفولیکول -1

ناحیه  هایبه فولیکولشباهت بیشتری های بدن، ؛ در مقایسه با دیگر قسمترویندکه در ناحیه ریش میموهایی 

شود، در مقایسه با موهای ناحیه پشت ش گرفته میهایی که از ناحیه ریدارند. البته میزان رشد ریشه مو پشت سر

 .دهدهایی را نشان میسر تفاوت

رفی دیگر، موهای متر در ماه رشد کند. از طو نیم سانتی 1تا  1تواند است و هر مو میسال  5تا  4عمر موها حدود 

های ریشه موهایی که در ناحیه یکی از ویژگی .کنندتر رشد میعمر مشابهی دارند ولی خیلی آهستهریش طول 

د که کنحیه در هر ریشه فقط یک مو رشد میعبارت دیگر، در این ناهاست. به بودن آنکنند، تکی ریش رشد می

دقیقا مثل موهای ناحیه پشت سر است. موهای ناحیه ریش خیلی ضخیم هستند. اگر چه ضخامت یا قطر موی 

تا  0.00طور میانگین حتی بیشتر از تواند بهناحیه ریش میهای متر است، قطر مو میلی 0.00تا  0.04معمولی از 

 .استمتر شود. البته این شرایط در هر فردی متفاوت میلی  0.1

ین که الیل این د شوند به ناحیه زیر چانه محدود هستند. بهآوری می ی که از ناحیه ریش جمعهای مویفولیکول

ها از گونه های موکه فولیکولتواند یکنواختی موها را از بین ببرد. به عبارتی دیگر، زمانی شود، میناحیه اصالح می

ه های مو از نواحی زیر چانفولیکول است بهتر دلیل، همین به. است  مشود، احتمال تشخیص آن خیلی کبرداشته 

 .شوند که مشخص نیستند، برداشته

 های ناحیه سینهفولیکول -2

 مویی بوده که دقیقا مثل  های تکشوند شامل فولیکولیی که از ناحیه سینه برداشته میهافولیکول

 .های موی ناحیه ریش هستندفولیکول

 شوند، نسبت به ریشه موهای ناحیه ریش، رشد کمتری دارندمویی که از سینه برداشته میهای فولیکول. 



 

 

 متر رشد نکنندسانتی 0تا  5رود که بیشتر از میها انتظار از این فولیکول. 

 که صاف باشند، فر هستندجای این  طور کلی بیشتر بهها بهاین فولیکول. 

 ندتر هستهای ناحیه سینه، نازکفولیکول. 

 های بدن ) کمر و پا (های مو در دیگر قسمتفولیکول  -3

ها در ن ریشهکردجای استفاده در نواحی مرزی، برای سفت  شوند بهگرفته میهای مویی که از بدن همه فولیکول

 به ناحیه پشت سر، تا جایی روند. در فرآیند کاشت مو تالش بر آن است که بدون آسیبنواحی مرکزی به کار می

آوری مو از ناحیه سینه، جای جمع آوری کرد. در حین این عمل به مو جمع توان تعداد بیشتری فولیکولکه می

 .های مویی بیشتری از آن برداشتتوان فولیکول ه میبهتر است که ناحیه ریش انتخاب شود؛ چرا ک

 BHT به روش کاشت مو مزایای

به  کاشت موتوانند با استفاده ازو امیدی برای کاشت مو ندارند، میطور کامل طاس هستند هافرادی که ب .1

 .، براحتی از موهای بدنشان برای کاشت در سر استفاده کنند BHT روش

تواند از موهای پشت و اطراف وجود دارد و بیمار فقط می کاشت مو های دیگرمحدودیتی که در روش .2

 .کند، کامال برطرف شده استسر برای کاشت استفاده 

ه تا صورت( برای استخراج توان از جاهای متفاوتی از بدن )از پا گرفت، می BHT به روش کاشت مو در .3

 .های مو و کاشت و پیوند آنها استفاده کردفولیکول

ور طصورت آزمایشی این روش را امتحان کند تا از نتیجه آن مطمئن شود و بعد بتواند بهابتدا بیمار می .4

 .کامل از این روش استفاده کند

 .، در صورت موفقیت خط رویش موها کامال طبیعی خواهد بود BHT به روش کاشت مودر .5

 .هم کوتاه است کاشت موبهبود بیمار بعد از دوره .0

 .، تهاجمی نیستBHT کاشت مو به روش .7

ه، سریع ترمیم ت چند هفتشود هم بسیار کوچک است و با گذشاسکاری که روی پوست بدن ایجاد می .0

 .شودمی

 BHT به روش عوارض و معایب کاشت مو

 عوارض موقتی مثل اسکار، ورم و غیره 

  موهای سر و در نتیجه عدم رشد روی سر و پوستسازگار نبودن موهای بدن با 

 امکان تغییر ساختار موهای بدن پیوند خورده در طول زمان و تطبیق ناپذیری با موهای سر 



 

 

  ند فقط یکااستفاده کرده سر در نفر که از بانک موی بدن غیر از ریش برای کاشت مو 4بطور کلی از هر 

نفر رضایت دارد. این روش یک روش فراگیر و عالی برای همه نیست ولی برای افرادی که بانک موی سر 

 .ندارند شاید بهترین روش باشد

 BHT به روش کاشت مو  نکات الزم قبل از

ها، ویتامین، اشت، هیچ گونه دارو )مثل آسپرین(هفته قبل از ک 3الی  2بیمار نباید  ،کاشت مو در هر روشی از

دهند. الزم افزایش میو حتی بعد از آن  مو کاشت الکل، سیگار و قلیان مصرف کند زیرا خطر خونریزی را هنگام

 .شسته شوددارند، قبل از مراجعه موهای سر خوب  کاشت مو است که در روزی که افراد قصد انجام

 

 

 

 

 

 bht های بعد از کاشت مومراقبت

های مختلف های مویی که از قسمتهای کوچک روی فولیکولتا پوستهکشد روز طول می 10تقریبا یک هفته تا 

کشد تا ظاهری کامال یکدست را مشاهده طور کامل از بین بروند و چند ماه طول میاند، بهآوری شدهبدن جمع 

 .کنید

است، عمل دومی انجام دهید، باید شش آوری شده های مو جمع ای که قبال فولیکولتید در ناحیهاگر تصمیم داش

شده های موی کاشته های فولیکولترمیم کنند. ویژگیطور کامل خودشان را ماه صبر کنید تا نواحی مختلف به

یگر، عبارتی دشوند. به  ناحیه کاشته شود که قرار است دو سال بعد در آنهای موهایی میمرور شبیه به ویژگی به

گی مرور زمان ویژناحیه ابروها پیوند زده شود، بهشود به می های مویی که از ناحیه پشت سر گرفتهاگر فولیکول

 .ها کامال مشابه شودرود که ویژگیدهد. انتظار نمیمیرشد بیشتر را از خود نشان 

ر است در نواحی بسیار آوری شود، بهت از ناحیه پشت سر نیز جمعهای مو گر در این روش کاشت مو، فولیکولا

 .توان به خطوط جلویی مو اشاره کردپیوند استفاده شوند تا ظاهری طبیعی ایجاد گردد. برای مثال می مهم ناحیه

مرزهای باورهایتان را جابجا کرده ایم انجام عمل پیوند مو توسط  ما

عضو  کلینیک تخصصی دکتر وارثمو فقط در  متخصص پوست و

آمریکا و دبیر انجمن متخصصین  رسمی انجمن بین المللی کاشت موی

 پوست و مو
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ش پر ایشمار روند، باعث افزکننده به عنوان منابعی حمایتتوانند بههای دیگر بدن میهای موی قسمتفولیکول

 .شوندکاشت مو  رضایت کاربر در زمینهپشتی مو شوند و در نهایت سبب 

پشت سر بیمار  های دیگری است که ناحیه دونور ناحیههمانند روشهای پس از کاشت کلیه مراحل مراقبت

دن کدام ناحیه از ب توجه به آن که درباشد و ممکن است بایه دهنده بر روی بدن میناح که  باشد با این تفاوتمی

تیمشان پس از عمل کاشت باتوجه به شرایط متفاوت هایی را شامل شود که پزشک متخصص و باشد محدودیت

 .های خاصی دارندهر فرد توصیه

 BHT هایمحدودیت

قرار  FUT و FIT هایای روشهای زیادی به اندازهپیوند موی بدن هنوز موضوع تحقیق عنوان یک روش،به

عنوان آخرین روش برای بهبود وضعیت موجود مورد بهباید   BHTتوجه به فقدان تجربه و دانش، است. بانگرفته 

 .توجه قرار گیرد

نظر برسد، اما برای مقدار کم بهدرصد میزان بقا اشاره دارد. شاید این  00تا  70تجربه ما تا به امروز به میزان 

هستند باید از این  BHT رانی که مایل به انجام کاشت مو به روشبیما. بسیاری از بیماران این تنها گزینه است

 .ها ریشه بزنندندارد که درصد باالیی از ایمپلنتواقعیت مطلع باشند که هیچ قطعیتی وجود 

تر تر و صافیطوالن هاآن موارد، بیشتر در –توانند پس از پیوند، ساختار خود را تغییر دهند موهای بدن می

 بیمارانی که مایل به درمان به روش .گیرندوجهی ساختار موی سر را به خود میطرز جالب تبهشوند، که می

BHT   هستند، باید از این واقعیت مطلع باشند که این نوع درمان یک تالش مرحله آخر بوده و احتمال موفقیت

ی از بدن باید معیارهای خاص آن قابل پیش بینی نیست. این بدان معنی است که بیماران اقدام کننده پیوند موی

ذکر شده در باال را داشته باشند. تحت شرایط خاص، این درمان نیز ممکن است برای بیمارانی که  TDI جمله

اند و نتایج آن کامال غیر طبیعی به نظر رسیده، و زندگی عادی غیرممکن است، مناسب قبال تحت پیوند قرار گرفته

 .باشد

است، باید با جراح موهایش درباره  BHT بیماری که مایل به انجام کاشت مو به روشاین بدین معنی است که هر 

این موضوع صحبت کند. به همین ترتیب، عمل باید توسط یک جراح موی کامال توانا انجام شود، زیرا موفقیت 

ان موی ه به عنوپیوند موی بدن بستگی به تجربه، دانش و توانایی جراح دارد. در کلینیک ما، از موی قفسه سین

  .دهدموهای ریش را پیوند نمیتوجه به خطر باالی زخم شدن، ما شود. باده در این گونه پیوند استفاده میاهدا کنن

 


