
 

 

 و هرآنچه نیاز است در مورد آن بدانید FUTکاشت مو به روش 

 

 چیست؟ FUT  پیوند

 

را تحت تأثیر قرار جامعه زنان از درصد  40مردان و از درصد  85مان سوزی است که ، بالی خانهریزش مو

که تاحدودی  اندهای مختلفی برای درمان مشکل طاسی روی کار آمدهون روشنخوشبختانه تاک دهد.می

است. های کاشت مو یکی از بهترین و موثرترین روش FUT. روش است این مشکل را برطرف کندتوانسته

که میزان طاسی در سر  است در افرادی کاشت موهای ترین روشکی از پیشرفتهی  FUT پیوند مو به روش

و هرآنچه نیاز است  FUTاز به کاشت مو در حجم باال دارند. ما در مقاله کاشت مو به روش ها زیاد است و نیآن

تواند در مورد آن بدانید به شما خواهیم گفت که این روش چیست و چرا گزینه مناسبی برای کاشت مو می

 باشد. 

  ؟چگونه است FUT کاشت مو به روش

 روش این در .معروف است زین یمو است که به روش نوار میترم کیتکن کی( FUT) یکولیکاشت واحد فول

. شوندیداده م وندیپ شوند،یم دهینام یکولیفول یکه واحدها ییتا 4تا  1 یعیطب یهادر گروه ماریب یموها

 زیزائد ر یاوقات موها یاهکوچک و گ چهیماه کی)روغن(، اعصاب، یغدد چرب یحاو نیهمچن یکولیفول یواحدها

را در  وندیکه هزاران پ دهندیامکان را م نیکوچک به جراح ا یواحدها نیا ،یکولیواحد فول وندیپ هستند. درنیز 

 .رساندیعمل را به حداکثر م ییبایز ریبزند که تأث وندیپ منیجلسه به طور ا کی

ابداع  1۹۹0که در دهه  است؛های کاشت مو ترین روشترین و متداولاز قدیمییکی   FUT به روش کاشت مو

 ترین کاربردهایی که کاشت مو به روشاز مهم .شودمیاحدهای فولیکولی استفاده انتقال واز  در این روششده و 

FUT  های دیگر سر نیز استفاده های مو به قسمتتوان برای انتقال فولیکولدارد این است که از این روش می

، در FIT نسبت به سایر متدها، از جمله کاشت مو به روشتواند های بیشتری مینمود. در این روش تعداد گرافت

تنها ویژگی مثبت این متد  ذکر شده، کاربرد اینورد نظر انتقال داده شود. اما مدت زمان کمتری به نواحی م

ذکر این نکته شود. نخواهد بود و از این روش برای کاشت ریش و سبیل و همچنین کاشت ابرو نیز استفاده می

تر های پیوند موی طبیعی بسیار زیباتر و طبیعییا سایر روش FUT بدانید نتایج کاشت مو به روش مهم است که

های حساسیتی به میکروفیبرها، التهاب بافت های ترمیم مو هستند. ترمیم مو خطراتی از نظر ایجاد واکنشاز روش

 .دهدها واکنش نشان میبدن ما به آن های بدن نیستند ورا نیز دارند چرا که فیبرها از جنس سلول …پوستی و 



 

 

 چیست؟  FUT مراحل کاشت مو به روش

در ادامه به توضیح هر مرحله  شود.سه مرحله برداشت، آماده سازی و کاشت میشامل  FUT کاشت مو به روش

  پردازیم.می

 برداشت  -1

حسی موضعی، پزشک یک نوار از بعد از انجام روند بی FUTروش  اشاره شد، دردر مقدمه بحث همانطور که 

زند. اندازه دقیق این نوار به تعداد پشت سر که ناحیه اهدا کننده نام دارد، برداشته و جای آن را بخیه می

 .متر استسانتی 1.5تا  1های مورد نیاز برای پوشاندن نقاط طاسی سر بستگی دارد که معموال بین فولیکول

. نیاز نیست که زندبخیه میپ )نوار پوستی( را از پشت سر برداشت کرده و زخم ایجاد شده را جراح فلسپس 

جای زخم توسط موهای باالدست پنهان شده و به مرور زمان کمرنگ و محو  زیاد نگران جای زخم باشید چراکه

 .شودمی

 آماده سازی  -2

ها شروع به استخراج فولیکول هاتکنسینگیرید و در این مرحله، فلپ یا نوار پوستی در زیر میکروسکوپ قرار می

است که این واحدها شامل غدد  فولیکول موواحد  ۲تا  1کنند. هر گرافت تولید شده حاوی از پوست سر می

 .کوچک و تعدادی موهای ضخیم هستند چربی، اعصاب، ماهیچه

 کاشت  -3

. پزشک متخصص با استفاده از تیغ دهنددر اختیار جراح قرار میرا های آماده شده گرافت ها،تکنسین در ادامه

کند. سپس های طاس سر ( ایجاد میمتر یا کمتر در ناحیه گیرنده ) ناحیههایی به قطر یک میلیجراحی، سوراخ

 .دهدا قرار میهها را با استفاده از انبر کوچکی درون سوراخگرافت

خود کنند و ماه رشد می ۹تا  ۶ق الگوی طبیعی طی طب، موهای کاشته شده FUTی پس از انجام عمل کاشت مو

 .کندها کمک میبه پنهان شدن محل برداشت فولیکولاین امر هم 

 

 



 

 

 استفاده کنند؟  FUTتوانند از روش میچه کسانی 

چه شود؛ این است که چه کسانی پرسیده میبسیار زیاد هایی که در ارتباط با موضوع کاشت مو یکی از سوال

از آنجایی که پیوند که در پاسخ به این سوال باید بگوییم استفاده کنند؟   FUTتوانند از روش میکسانی 

. بهره ببرند این روشتوانند از افراد بسیاری می، یک روش سنتی و تهاجمی است FUT مو به روش

شده تا در صورت رعایت  سبب این روشتهاجمی بودن  که باید به این نکته هم توجه داشته باشیم

البته در  .وجود آید عفونت کردن جای بخیه، بهنکردن موارد بهداشتی، عوارض جانبی شدیدی مانند 

شود؛ این افراد عبارتند به ایشان بیشتر توصیه می FUT شرو به  این میان افرادی هستند که کاشت

 :از

ها به هر دلیلی بسیار شدید بوده و دوست دارند موهایی پرپشت زنان و مردان بالغی که ریزش مو در آن  .1

 .با ظاهری طبیعی داشته باشند

شود. با انتخاب این روش پیشنهاد می FUT افرادی که به دنبال ظاهری طبیعی هستند روش کاشتبه  .۲

 .ایجاد خواهد شداین افراد تغییری بزرگ اما نامحسوس در زیبایی چهره 

مندی از بهره ؛برای افرادی که به دنبال روشی دائمی و بدون دردسر برای داشتن موهایی پرپشت هستند .3

 .شوداین روش شدیدا توصیه می

جهت  مشغله کاری زیادی داشته و فرصت زیادی برای صرف کردنای از افراد هستید که اگر جز دسته .4

های مشابه کاشت توصیه ما به شما است. زیرا این روش در مقایسه با روش FUTروش کاشت مو ندارید 

  .شودمو و ابرو به مدت زمان کمتری احتیاج داشته و خیلی سریع انجام می

 چیست؟ FUT مزایای کاشت مو به روش

کامل کنید، الزم است تا  خواهید عمل کاشت مو انجام دهید یا اطالعات خود را در این زمینه اگر می

 :را بشناسید، پس به موارد زیر دقت کنید FUT مزایای کاشت مو به روش

تنها کافیست  اشاره کرد. در این روشعدم نیاز به بیهوشی توان به می FUT ازٌ مزایای کاشت مو به روش .1

 .حسی موضعی در ناحیه مورد نظر استفاده شوداز بی

های کاشت مو ها برخالف سایر روشها بسیار باالست. چرا که استخراج گرافتکیفیت گرافتدر این متد،  .۲

 .شوددر زیر میکروسکوپ انجام می

تر از سازی سریعاستخراج و آماده که مرحلهچرا  ؛شودها وارد میآسیب کمتری به گرافتدر این روش  .3

 .کنندها زمان کمتری را در خارج از بدن سپری میهای کاشت مو است و فولیکولسایر روش



 

 

 .کاشت FUT گرافت را به کمک روش 3500توان بیش از ساعته می 8تا  4ی در یک جلسه .4

 .ی دهنده یا بانک مو نیستنیازی به تراشیدن ناحیهدر این روش،  .5

یابد عمل بهبود میدوره درمان پس از عمل کوتاه است و طی چند روز درد و زخم ناشی از  FUT در روش .۶

 .کندو ظاهر طبیعی برای موها را به محض رشد فراهم می

کاشت مو  هزینههای کاشت مو است. البته معموالً کمتر از سایر روش FUT ی کاشت مو به روشهزینه .7

  .نیز بستگی دارد ها و موارد دیگربه تعداد گرافت

 FUT معایب استفاده از پیوند مو به روش

 زخم ایجاد شود. در ناحیه برداشت موممکن است پس از انجام این روش  .1

 حسیوجود عوارضی مانند قرمزی و خارش در طی بی .۲

 امکان عفونت در ناحیه پیوند .3

 دوره بهبودی نسبتا طوالنی .4

را از بانک مو برداشت کرد، همچنین امکان برداشت مو تر توان موهای نازکنمی FUT در کاشت به روش .5

 .از بدن یا ریش وجود ندارد

های انعقادی و های کلوئیدی ) گوشت اضافی (، بیماریی ایجاد زخمبرای کسانی که سابقهFUT روش .۶

 .نیست مشکالت دیگری مانند دیابت یا فشار خون کنترل نشده دارند، انتخاب مناسبی

چون برداشت  .شودهای کاشت مو، یک عمل جراحی تهاجمی محسوب میایر روشنسبت به س FUT روش .7

نواری با خونریزی همراه است و باید بخیه زده شود. زخم ایجاد شده در پشت سر توسط موها پوشیده 

پشتی دارند و ممکن است زخم به خوبی شود. برای کسانی که بانک موی کمشده و به مرور محو می

 ن روش مناسب نیستپوشیده نشود، ای

های سنگین انجام توانید ورزشهفته پس از جراحی نمی 4حداقل برای  FUT در انجام عمل کاشت موی .8

 .دهددهید چون خطر ایجاد اسکار در بانک مو را افزایش می

 .این روش برای کسانی که به طور ژنتیکی پوست سر سفتی دارند یا ورزشکار هستند، مناسب نیست .۹

 

 به این نکات توجه کنید: حتما  FUTقبل از انجام کاشت مو به روش 

 کنید.به پزشک خود اطالع دهید که از چه داروهایی استفاده می .1

 کنید حتما در روز کاشت، آنرا همراه خود داشته باشید.اگر از داروی خاصی استفاده می .۲

 .سوختگی شده باشدقبل از انجام عمل، پوست ناحیه مورد نظر نباید دچار آفتاب  .3



 

 

 استفاده نکنید. از داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی از یک هفته قبل از انجام عمل کاشت، .4

و داروهایی مثل آسپرین و  B و ویتامین E برند، مثل ویتامینایی که امکان خونریزی را باال میاز داروه .5

 استفاده نکنید. های خونسایر رقیق کننده

 لکل تا دو هفته قبل از کاشتعدم مصرف دخانیات و ا .۶

 .شودرعایت برنامه شستشوی موهای ناحیه اهدا کننده که توسط پزشک ارائه می .7

 دار بپرهیزیدهای کافئیناز مصرف نوشیدنی .8

اگر قصد رنگ کردن موهای خود را دارید، حداقل سه روز قبل از عمل این کار را انجام دهید چون در روز  .۹

 .کامال پاک باشدجراحی پوست سرتان باید 

ناحیه اهدا کننده که توسط پزشک مشخص شده را هر روز به مدت ده دقیقه به منظور انعطاف و سست  .10

 .شدن پوست آن ناحیه با دست ماساژ دهید

بعضی از پزشکان ممکن است از شما بخواهند پیش از جراحی صبحانه و ناهار بخورید، در حالی که بعضی  .11

ساعت قبل از این کار خودداری کنید.  1۲دیگر ممکن است از شما بخواهند از خوردن و نوشیدن حداقل 

 .لطفا طبق دستورالعمل های پزشک خود عمل کنید

 

 FUT شستشوی سر بعد از کاشت مو به روش

راحتی با استفاده از یک پارچه بهتوانید از محل های پیوند وجود دارد. می های جزئیساعت اول، خونریزی ۲4در 

 .شو دهیدوآرامی در روز دوم شستتوانید پوست خود را بهکنید. شما مییا گاز تمیز با فشار کمتری آن را تمیز 

عمولی )فاقد اثر درمانی( پر را با مخلوطی از آب و شامپوی م توانید با یک کاسه در حمام، که آنرا میاینکار 

 .دهید، انجام دهیدوشو میرا شستاید و به آرامی باالی سر، پشت و طرفین آن کرده

های روی پوست خوب شوند. شستشوی معمولی در روز سوم مجاز است، اما از استفاده نکنید تا خراشاز تهویه 

پیوندی خودداری کنید. اجازه دهید مو با هوا خشک شود )نه با هوای پر فشار: مثل شانه کردن مستقیم نقاط 

 .سشوار(

ی توانید شروع به مالش دادن ناحیه پیوند برال ادامه دهید. پس از این، شما میاین شیوه روتین را تا پنج روز او

بگیرید. از زخمی کردن ناحیه  توانید به شیوه همیشگی دوشها کنید و میکمک به برداشتن خراش و یا دلمه

های از دلمههای موی پیوند شده را از بین ببرد. هر یک تواند فولیکولزیرا این کار میپیوند خودداری کنید 

باقیمانده پس از هشت روز باید تمیز شود. اگر خونریزی وجود داشته باشد دست نگهدارید و دو روز دیگر صبر 

 .کنید



 

 

 FUT مو به روشعوارض شایع بعد از کاشت 

 تورم صورت و اطراف چشمالف( 

ها ترین عوارضی که ممکن است پس از پیوند مو با آن مواجه شوید، تورم در اطراف صورت و چشمیکی از شایع

برخی افراد همچنین در مورد کبودی و تغییر رنگ شکایت دارند. تغییر رنگ فقط پس از برطرف شدن است. 

های پیوند و باالتر از خط بخیه در ناحیه اهدا کننده معمول و طبیعی در مکان حسیشود. بیایجاد میکبودی 

  کشد تا این عوارض از بین برود. چند هفته یا چند ماه طول می است.

 ریزش مو بعد از کاشتب( 

نگران . زیاد نیاز نیست روز همراه با پوست کبره بسته سر خواهند ریخت 7تا  5موهای پیوند شده اغلب پس از 

در حدود دو و مانند. در پوست سر باقی میهای موی پیوند شده های مو هستند. فولیکولها تنها ساقهاین .باشید

کنند و رشد خود را با سرعت طبیعی نیم تا یک اینچ طور طبیعی رشد میهای جدید مو بهنیم تا سه ماه، شفت

 .ست شش تا نه ماه طول بکشد تا همه موها رشد کننددر هر ماه ادامه خواهند داد. در موارد نادر، ممکن ا

 استفاده از ماینوکسیدیل بعد از کاشت موج( 

 extra-strength) ٪5شود که بیماران مرد استفاده از ماینوکسیدیل تسریع رشد موهای جدید، توصیه میبرای 

 روگین) ماینوکسیدیل ٪۲از محلول  را یک یا دو بار در روز از روز دهم پس از عمل شروع کنند. زنان باید (روگین

 .زنان( استفاده کنند مخصوص

اگر ماینوکسیدیل باعث قرمزی پوست سر شد، به مدت یک هفته استفاده از آن را متوقف کنید، و پس از آن دوباره 

مل(، تند )حدود سه ماه پس از عهر روز یک بار استفاده از آن را از سر بگیرید. هنگامی که موها در حال رشد هس

 .توانید استفاده از ماینوکسیدیل را متوقف کنید و موهای پیوندی به رشد ادامه خواهند دادمی

گاهی بیمار به ماینوکسیدیل حساس است )تپش قلب، سرگیجه، خارش پوستی(، در این صورت باید استفاده از 

 .آن متوقف شود

 جوش و آکنه بعد از کاشتد( 

 پدیدچند جوش آکنه مانند هم  ممکن است شود، گاهی اوقاتظاهر می موهای جدید در پوست سرهمچنانکه 

بیوتیکی وز، پماد گرم، مرطوب و پماد آنتیآید. در صورتی که این اتفاق افتاد، چندین بار در روز و به مدت سه ر

 اگر مشکل شما برطرف نشد، نیاز است که با پزشک خود این قضیه را مطرح کنید.کنید.  ستفادهرا ا



 

 

 

 

 

 جمع بندی

نوعی با درصد از مردم در سراسر جهان به 47، حدود Thehairsocietyطبق تحقیقات ارائه شده از سایت 

را  موبرخی از آنها از محصوالت ترمیم و ضد ریزش مو استفاده کرده و برخی نیز پیوند  .ریزش مو سر و کار دارند

 کنند. برای درمان انتخاب می

ولین روشی است که از انتقال واحدهای ا FUTهای درمانی است. روش یکی از همین روش FUT یروش

 .ها قرار گرفته استعنوان روشی بسیار محبوب مورد استفاده پزشکها بهسالفولیکول استفاده کرده و 

 به ممکن استرس کمترین با را نتیجه بهترین که است برای شما روشی بهترین روش کاشت موبا این وجود 

ترین روش برای شما است، تنها با مشورت پزشک متخصص داشته باشد. تشخیص اینکه چه روشی مناسب همراه

 .شودها و معاینات الزم انجام میو انجام آزمایش
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procedure-fut-vs-transplant#fue-hair-https://www.healthline.com/health/fut 
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