آيا مي دانيد علل مو ريزش چيست؟
(علل ريزش مو ،پيشگيري و درمان با داروهاي گياهي طبيعي)

دکتر تقي قفقازي (استاد فارماکولوژي -عضو هيئت علمي شرکت گل دارو)
از نظر علمي ،يک انسان سالم در روز تقريباً  011تار مويش ريزش داشته و جاي نگراني نيست ،معهذا ريزش بيشتر از
 011تار مو در روز بايد مورد توجه فوري قرار گيرد .ريزش طبيعي مو يک فرآيند فيزيولوژيک است و همانطوريکه موي
جديد رشد ميکند موي کهنه ريزش ميکند .معموالً موي ريخته شده توسط تار موي جديد از همان پياز مو جانشين
ميشود.
تقريباً هر زن و مردي آرزوي داشتن موي ضخيم ،قوي و بلند و پرپشت را دارد .هرچند هر دو جنس انسان به يک اندازه
در مورد کمبود موي سر نگران ميشوند ولي زنان به علت موي بلندتر در صورت ريزش مو بيشتر نگران ميشوند .بايد
توجه داست که بعضي از درمانهاي خانگي موثر واقع ميشوند و حتي اين مواد ميتوانند از ريزش مو جلوگيري کرده و
حتي رشد مو را تحريک مينمايند.
علل ريزش مورژيم غذايي مناسب براي داشتن موي با کيفيت خوب الزم ميباشد .رژيم غذايي نامناسب يکي از مهمترين علل ريزش
مو ميباشد .بسياري از کمبودهاي غذايي منجر به ريزش مو ميشوند .کمبود ويتامينهاي  ،B6 ،B12 ،Aاسيد فوليک،
ويتامين ،Cبيوتين ،مس ،روي ،آهن و غيره ميتوانند منجر به کم مويي شوند .ريزش مو همچنين يکي از عالئم
مسموميت با ويتامين Aاست .عدم تغذيه مناسب ميتواند منجر به شکنندگي مو ،خشکي مو ،پيچ خوردگي و دوشاخه
شدن مو گردد.
بدين علت ،بسيار ضرورت دارد که رژيم غذايي مناسب و متعادل به کار گرفته شده تا کيفيت خوب مو و پيشگيري از
ريزش آن تامين گردد.
سنعموماً با افزايش سن ريزش مو شروع ميشود .همانطوريکه شخص پير ميشود ،پوست سر قدرت نگاهداري مو را از
دست ميدهد و منجر به ريزش مو ميشود .عموماً الگوي ريزش مو در زنان و مردان نتيجه افزايش سن در ريزش مو
است.
آلودهگي محيط زيستآلوده گي بيش از حد محيط زيست همچنين منجر به ريزش مو ميشود .به خصوص در مراکز صنعتي که آلودگي
محيط زيست بسيار باال است؛ موجب در معرض قرار گرفتن دائم پيازهاي مو شده و کيفيت آنها تغيير يافته و ريزش مو
را موجب ميگردد.
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ژن و ارثدر مردان ،عامل ارث از معمولي ترين علل ريزش مو به حساب ميآيد .اکثراً مرداني که سر آنها در  01سالگي به بعد
طاس ميشود داراي سابقه طاسي در فاميل هستند .براي اين نوع ريزش مو درماني وجود ندارد.

استرساسترس يکي از علل ريزش مو به حساب ميآيد ،هر چقدر استرس بيشتري داشته باشيد ريزش مو بيشتري خواهيد
داشت .استرس همچنين موجب بيخوابي ،کم به خواب رفتن ،بي تابي و عوامل متعدد ديگري ميشود .به طور وضوح
استرس روي سالمت مو تاثير مستقيم دارد.
مواد شيمياييبه کارگيري مواد شيميايي مضر به شکل رنگ مو ،شامپو ،رنگ ها و غيره منجر به ريزش مو ميشود .به هر صورت مواد
شيميايي براي مو مضر هستند .نه تنها اين مواد موهاي موجود را آسيب ميرسانند بلکه رشد بيشتر مو را نيز مانع مي-
شوند .بدين علت توصيه ميشود از مصرف اين مواد خودداري گردد.
عدم تعادل هورمونييک شخص ممکن است به علت عدم تعادل هورموني دچار ريزش مو شود .عموماً در حين آبستني ،زنان دچار تغييرات
هورموني شده که منجر به ريزش مو در يک دوره خاص از آبستني ميشود .اين نوع ريزش مو معموالً بعد از وضع حمل
بهبود مييابد .در موارد ديگر نيزکه عدم تعادل هورموني شديد ميباشد ،يک شخص ممکن است دچار طاسي سر گردد.
اختالالت غده تيروئيد و هيپوفيز منجر به ريزش مو ميشود ،افزايش ميزان دي هيدروتستوسترون همچنين موجب
ريزش مو ميشود.
درمان هاي داروييبعضي بيماران تحت درمان هاي دارويي ممکن است ريزش مو را تجربه کنند ،معهذا اين ريزش برگشتپذير است.
بيماران تحت شيمي درماني ممکن است تمام موهاي خود را از دست بدهند .چنين اثري از درمان با داروي ضدآبستني
و بسياري از آنتيبيوتيک هاي شديداالثر نيز ممکن است ديده شود .از عوارض داروهاي زير مو ريزش مي باشد :داروي
کاهنده کلسترول ،داروهاي ضدکانسر و ضد انعقاد ،ضدتشنج ،ضدافسردگي ،استروئيدهاي آنابوليک و داروهاي مشتق
ويتامين.A
علل ديگرعلل ديگر ريزش مو عبارتند از :تومورها ،سيفليس ،ضربه روحي و رواني ،بيماري هاي نسوج پيوندي ،عفونتهاي پوست
سر ،توجه نادرست به مو ،برس زدن بيش از حد ،يک مشکل ايمني به نام طاسي ناحيه اي سر ()Alopecia areata
همچنين مي تواند موجب مو ريزش مژه ها ،ابرو ،ريش و ساير نواحي بدن گردد.
اخيراً دانشمندان ژاپني کشف کردهاند که تجمع بيش از حد چربي ( )Sebumدر پوست سر مي تواند موجب مسدود
شدن ريشه مو شده و باعث ريزش آن شود .مصرف بيش از حد ويتامين  Aو  Eبا اين مکانيسم موجب ريزش مو مي
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شود .مصرف چربي بيش از حد توليد چربي در پوست سر را افزايش مي دهد .بعد از  04سالگي ،پياز مو و گردش خون
در مغز ضعيف شده و رشد مجدد مو را تحت الشعاع قرار ميدهد .يکي ديگر از علل ريزش مو التهاب پياز مو است که
موجب آسيب آن شده و ريزش مو را باعث ميشود .اتوايمييون الوپسي غيرقابل پيش بيني است.
دي هيدروتستوسترون ( )DHTهورمون سالمند کننده موجب آسيب پياز مو شده و باعث جمع شدن پياز مو ،کوچک
شدن آن و در بعضي موارد نابودي آن ميشود .در بدن انسان غلظت باالي استروژن از سموم يا از مواد اضافه شونده در
غذاها و يا از سموم محيط زيست به دست ميآيد .اين سموم کبد را ناتوان کرده و بهترين کاري که مي شود انجام داد
تميز کردن روده بزرگ و شستشوي کبد است .بعد از اينکه کار کبد به طرف کار طبيعي برگشت سطح استروژن به
سطح طبيعي برگشته و ميزان توليد  DHTنيز کاهش يافته و ريزش مو کم مي گردد.
بيماري هاي شديد يا جراحي هاي عمده ممکن است به طور ناگهاني موجب ريزش شديد مو شود .هر چند اين مسئله
ممکن است موقتي باشد ولي اغلب مربوط به استرس هاي هيجاني و جسمي است .کمبودهاي تغذيه اي و مشکالت
هورموني ممکن است موجب ريزش شود .در صورتيکه غده تيروئيد بيش از حدفعال و يا کم کار باشد موجب ريزش مو
مي شود .اگر تعادل هورمون هاي مرد يا زن به هم بخورد ممکن است موجب ريزش مو شود.
بسياري از زنان  3ماه بعد از وضع حمل دچار ريزش مو ميشوند که بعداً برطرف گرديده منتهي ممکن است مو نازک تر
شود .طاسي سر ناشي از تستوسترون که تبديل به دي هيدروتستوسترون مي شود موجب تخريب پياز مو مي شود.
بعضي عفونت هاي قارچي پوست سر موجب ريزش مو به طور تکه تکه به خصوص در کودکان مي شود .ريزش مو
ممکن است به علت يک بيماري ديده شود مانند لوپوس ،ديابت يا آنمي ناشي از کمبود آهن.
ريزش مو در زنانارث نقش بسيار کمي در ريزش موي زنان دارد .معموالً ريزش مو و طاسي در زنان توسط عدم تعادل هورموني ايجاد مي
شود .ليکن ريزش مو توسط استرس و حوادث طبيعي مانند آبستني يا منوپوز و يا حتي به عنوان عوارض جانبي بعضي
داروها مانند داروهاي ضدبارداري ممکن است بروز نمايد.
عوامل ديگري مانند شامپوها ،رنگ مو ،عوامل فردهنده مو نيز موجب ريزش مو مي شوند که اين مهمترين عامل موثر
در ريزش مو در زنان هيپوتيروئيدي است که روي متابوليسم بدن اثر داشته رشد سلولي و جذب مواد مغذي که در رشد
مو موثر هستند را تحت تاثير قرار مي دهد.
اثر ژن در طاسي سراکثر مردم تصور مي کنند که الگوي مردانه در ريزش مو ارثي است .اين امر ممکن است صحيح باشد ولي ما نبايد نقش
عوامل محيط زيست را ناديده بگيريم که معموالً از يک نسل به نسل ديگر مشابه است .اين امر به اين معني است که
رفتار و عادات غذايي از پدر به پسر منتقل شده و به اين علت ريزش مو در هر دو ديده مي شود .اما ريزش مو ارثي به
نظر مي آيد .شايد يک شيوه زندگي مشابه در هر دو نسل موجب ريزش مو شده است .مثالً تمايل زياد براي مصرف
غذاهاي پرچربي که موجب انسداد عروق کوچک پوست سر ميشود از پدر به پسر منتقل شده و بنابراين علت ريزش مو
ممکن است در هر دو نسل يکسان باشد .در اين حالت آيا مي توان علت ريزش مو را ارثي دانست؟
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چگونه گياهان دارويي روي رشد مو اثر ميگذارند؟گياهان دارويي از طريق يک يا چند مکانيسم زير رشد مو را تقويت ميکنند:
 .0پياز مو را تحريک ميکنند.
 .0داراي اثر ضدميکروبي ،ضدقارچي و ضدانگلي هستند.
 .3موجب کاهش تستوسترون که عامل ريزش مو است ،مي شوند.
 .0اثر استرس که عوامل ضروري براي رشد مو را تضعيف مي کند مي شود.
 .4سطح هورمون زنانه را بازسازي ميکنند.
 .6فرآهم کننده ويتامين هاي فعال و مواد معدني براي رشد مو هستند.
 .7رشد مو را تکثير و آن را افزايش مي دهد.
گياه درماني ريزش مولوسيون آرتميس که حاوي اسانس رزماري ،عصاره هيدروالکلي گياه افسنطين ،آب هامامليس و اسانس مايع برگ بو
است .در درمان و پيشگيري ريزش مو موثر است .رشد مو را تحريک مي نمايد .ضمناً شوره سر از علل اصلي ريزش مو
است ،شوره توسط باکتري ها و قارچ ها ايجاد مي شود ،اين دارو به علت اثر ضدقارچي که دارد شوره را برطرف مي-
نمايد .اسانس رزماري با افزايش گردش خون در پوست سر موجب تحريک و تقويت پياز مو شده رشد مو را تحريک مي
نمايد.
اين لوسيون را روزي  0بار هر بار  01پاف برابر  3ميلي ليتر به کف سر ماليده و ماساژ دهيد.
گياه رزماري ()Rosemaryيک گياه هميشه سبز با برگ هاي سوزني شکل و گل هاي آبي قشنگ است که از فروردين تا خرداد رشد کرده و گل
ها شکفته مي شود .روغن و اسانس رزماري براي رشد مجدد موها توصيه شدهاند .از خواص آن افزايش گردش خون در
پياز مو است که موجب تقويت و رشد مجدد موها مي شود .همچنين از نازک شدن و ريزش موها جلوگيري مي نمايد.
رزماري يک منبع غني براي ويتامين  B6است و داراي خاصيت آنتي اکسيدان قدرتمندي نيز مي باشد .با اثر مستقيم
روي پياز مو ،کيفيت و دوام مو را افزايش مي دهد.
گياه سبل ( Saw palmettoيا  Serenoa repensو يا )Sabal serrulataيک نخل با ارتفاع کم بومي امريکاي شمالي است که مواد موثره آن در ميوه هاي قهوه اي مايل به سياه آن يافت مي
شود .در درمان التهاب خوش خيم پروستات نيز اثر دارد .روي ريزش مو در زنان و مردان (طاسي ناشي از آندروژن زياد)
اثر دارد .اين نوع ريزش مو بيشتر در باالي سر و اطراف شقيقه ديده مي شود .مکانيسم اثر آن به طور دقيق معلوم
نيست ولي به نظر مي رسد که آنزيم آلفاردوکتاز را مهار کرده و از تبديل تستوسترون به دي هيدروتستوسترون
پيشگيري مي نمايد و سطح خوني تستوسترون و استروژن را کاهش مي دهد.
عوارض جانبي سبل عبارتند از :درد ماليم معده ،يبوست ،اسهال ،تهوع و استفراغ.
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گزنه ()Urtica dioicaگزنه داراي ويتامين هاي گروه  C ،A ،Bو  Dو مواد معدني ،پروتئين ،کلسيم ،فسفر ،آهن ،منيزيم و بتاکاروتن مي
باشد .گزنه موجب رشد مو و مهار توليد دي هيدروتستوسترون که عامل ريزش مو است ،مي شود .گزنه روي طاسي سر
ناشي از آندروژن در زن و مرد هر دو موثر است .استعمال موضعي عصاره برگ و ريشه گزنه موجب تحريک پوست سر و
پياز مو شده و خون رساني را به آن تقويت مي نمايد.
تحقيقات نشان داده اند که گزنه در بيماران مبتال به  Alopecia areataکه يک طاسي اتوايمييون است .در رشد مو
موثر واقع شده است .در تعدادي از مطالعات روي عصاره گزنه و يا بکارگيري کشت سلولي و حيوانات آزمايشگاهي نشان
داده اند که اين عصاره موجب مهار نسبي دو آنزيم به نام هاي آلفاردوکتاز و اروماتاز در که در توليد دي
هيدروتستوسترون و استروژن در بدن مسئول هستند ،مي شود .معهذا عصاره گزنه با غلظت زياد موثر است و هنگامي
که همراه با عصاره سبل براي درمان ريزش مو بکار گرفته شود موثرتر خواهد بود .رشد مجدد مو را تحريک کرده و رنگ
طبيعي مو را به حالت طبيعي اش بر مي گرداند .موجب از بين رفتن شوره پوست سر نيز مي شود.
کپسول پروسکور محتوي عصاره سبل به همراه زنجبيل ،چاي سبز ،گزنه ،رزماري و روغن تخم کدو مي باشد .که براي
درمان هيپرپالزي پروستات موثر است ،جهت ريزش مو آندروژنيک که ناشي از دي هيدروتستوسترون است ،بسيار موثر
مي باشد .مقدار مصرف :روزي  0الي  0کپسول با آب ميل شود.
بابونه
اين گياه منبع غني از ويتامين ،Aکلسيم ،پتاسيم ،منيزيم ،آهن ،روي و منگنز است .اين عوامل براي تغذيه موي سالم
بسيار ضروري هستند .اثرآنتي سپتيک اين گياه مانع تشکيل شوره روي پوست سر مي شود ،همچنين موجب تقويت و
حيات مجدد مو مي شود .براي برطرف کردن شوره سر نيز موثر است .بابونه روي موهاي آسيب ديده و خشک اثر نموده
و آنها را ترميم مي نمايد.
بعضي مواقع ريزش مو بعلت التهاب پوست سر ايجاد مي گردد .بابونه با داشتن اثر ضدالتهاب اثر ضدريزش مو ايجاد مي
کند .همچنين گرم شدن پوست سر نيز موجب ريزش مو مي شود که بابونه با اثر خنک کننده موثر واقع مي شود.
بررسي هاي آزمايشگاهي نشان داده است که آپي ژنين ماده موثره بابونه که داراي اثر ضدالتهاب ،آنتي اکسيدان و
ضدتومور است ،رشد مو را از طريق تنظيم پايين ژن( TGF-beta 0عامل القاءکننده فاکتور رشد بتا که موجب وقفه
رشد مو در طاسي آندروژنيک مي شود) افزايش مي دهد.
جينکگوبيلوبااين گياه ضدآلرژيک موجب افزايش گردش خون پوست سر مي شود .به علت گردش خون بيشتر پوست سر ،مواد
ضروري براي رشد مو بيشتر به مو و پياز مو رسيده و رشد آن را تقويت مي کند.
چندين مطالعه نشان داده اند که گردش خون پوست سر نقش مهمي در طاسي سر ناشي از اندروژن داردDHT .
موجب ناکافي شدن گردش خون در عروق شعريه اي شده و موجب کوچک تر شدن پياز مو مي شود .نشان داده شده
است که مصرف خوراکي عصاره جينکگوبيلوبا موجب افزايش و نگاهداري گردش خون عروق شعريه اي در پياز مو شده
و نهايتاً باعث افزايش رشد مو مي شود.
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در طاسي اندروژنيک فعال تر شدن هورمون اندروژن در افراد مستعد از نظر ژني منجر به کوچک شدن پاپي مو (قسمتي
از نسج ريزدرم که به داخل ريشه مو برجسته شده است) در پياز مو شده و تعداد سلول هاي پاپي در پوست سر نيز
کاهش مي يابد ،که مکانيسم آن معلوم نيست معهذا براساس يک فرضيه افزايش توليد  DHTدر حالت فعاليت بيش از
حد اين سيستم تقسيم سلولي در سلول هاي پاپي را مهار نموده و منجر به القاء مرگ سلولي برنامه ريزي شده مي
گردد.
در يک مطالعه جديد اندازه گيري فشار اکسيژن در پوست سر مردان مبتال به طاسي موي سر اندروژنيک در مقايسه با
افراد بدون طاسي سر نشان داده شده است که فشار اکسيژن در نواحي پوست سر در افراد تحت بررسي به طور قابل
مالحظه اي کمتر از افراد کنترل (بدون طاسي موي سر) بوده و اين پديده نشان دهنده نارسايي گردش خون عروق
شعريه اي در اين قسمت هاي پوست سر است .عصاره جينکگوبيلوبا افزايش گردش خون در ناحيه پوست سر و رساندن
اکسيژن بيشتر موجب تغذيه بهتر پياز مو شده ،نازک شدن و ريزش آن را کاهش مي دهد.
قرص جينکوگل ،هر قرص محتوي  01ميلي گرم عصاره خشک استاندارد شده برگ جينکگوبيلوبا مي باشد ،روزي 0
قرص توصيه مي شود.
جين سنگ
از آنجاييکه استرس عامل مهمي براي ريزش موها و نازک شدن مو مي باشد .گياه جين سنگ با مهار استرس به طور
غير مستقيم رشد مو را سرعت مي بخشد .اين گياه اثر آنتي اکسيداني قدرتمندي داشته و متابوليسم را سرعت بخشيده
و در ريزش مو موثر واقع ميشود.
با مصرف دوهفته جين سنگ پياز مو تقويت شده ،مو سالم تر شده و ريزش آن بسيار محدود مي گردد .دو اثر ديگر
جين سنگ تنظيم گردش خون و متابوليسم سلولي است .بدين ترتيب با اين مکانيسم مواد مغذي کافي به مو رسيده
که موجب تقويت و استحکام مو مي شود .تارهاي مو سريع تر از معمول رشد مي کنند و پياز مو در فاز Telogen
(مرحله خاموش يا مرحله ساکن سيکل رشد مو که پس از مرحله رشد پياز مو قرار دارد) تحريک گرديده فعاليتش از نو
شروع مي شود .اين امر در مو موجب رشد مجدد بيشتر مي شود .در مواردي تعداد پيازهاي موي فعال بيشتر شده،
حجم مو افزايش مي يابد و جين سنگ همچنين براي پيشگيري از ريزش مو موثر است.

درمان هاي خانگي براي مو ريزشيکي از موثرترين درمان هاي خانگي براي مو ريزش ماساژ شديد پوست سر با انگشتان بعد از شستشو با آب سرد است.
پوست سر تا زمانيکه احساس سوزش شود بايد با انگشتان ماساژ داده شود .اين عمل موجب تحريک غدد چربي شده و
گردش خون پوست سر افزايش مي يابد.
جوشانده برگ حنا در روغن خردل ( 041ميلي ليتر روغن خردل و  61گرم حنا) را صاف کرده و حاصل را براي ماساژ
ماليم پوست سر به طور مرتب بکار بريد.
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شير نارگيل .نارگيل را رنده کرده و شير نارگيل را تهيه نموده به علت مواد مغذي فراواني که دارد پيشگيري کننده
موثري از ريزش مو است .با شير نارگيل پوست سر را ماساژ دهيد.
پياز .ماليدن پياز روي محل هايي از پوست سر که ريزش مو داشته است در رشد مو موثر است .در گزارش از يک
مطالعه روي  03نفر با بکارگيري آب پياز روي سر  0بار در روز به مدت  6هفته رشد مجدد مو آغاز شده است.
گشنيز .ماليدن آب گشنيز روي پوست سر به علت دارا بودن مقدار زيادي ويتامين  Aدر رشد مو موثر است.
روغن کرچک .ماساژ مرتب و منظم پوست سر با روغن کرچک موجب رشد مو و قدرت و شفافيت آن مي شود.
مريم گلي و آلوئه ورا .نشان داده شده است که مريم گلي تراکم مو را زياد مي کند آلوئه ورا نيز رشد مو را تحرکي مي
کند.
آلوئه ورا براي درمان ريزش مو موثر است ،رشد موهاي جديد را تحريک مي کند .ضخامت مو را افزايش مي دهد و به
طور کلي براي بهداشت مو مناسب است.
پروتئين براي رشد مو ضروري است .بهترين منبع پروتئين ،شير ،سفيده تخم مرغ و ماهي است .غذاهاي محتوي امگا3
مانند ماهي سالمون  3 - 0نوبت در هفته و روغن دانه کتان موثر است .ويتامين  ،B12ويتامين  ،Cويتامين  Eگردش
خون بدن را بهبود مي بخشد و کمک به توليد عروق خوني جديد مي نمايد که نهايتاً در رشد مو موثر است.
مواد معدني مهم براي رشد مو عبارتند از کلسيم ،مس ،آهن ،منيزيم و روي.
آب بيشتر بنوشيد که در رشد مو و سالمتي موثر است.
از نوشابه هاي گازدار کربناته که سيستم ايمني را ضعيف کرده و موجب ريزش مو مي شود ،اجتناب کنيد.
دخانيات گردش خون را کم کرده و از جمله گردش خون در پوست سر و مصرف الکل و کافئين زياد نيز روي سيستم
ايمني اثر نامساعد داشته و موجب ريزش مو مي شود.
استرس عامل مهمي در ريزش مو است.
ورزش و حرکت شما را سالم تر کرده و ريزش مو را کاهش مي دهد.
ماساژ پوست سر به کمک روغن زيتون ،بادام و نارگيل کمک به رشد مو مي کند ،هفته اي يک بار انجام دهيد.
ترکيب آب سير ،پياز ،زنجبيل را شب ها روي سر ماليده و صبح شستشو دهيد.
مکمل هايي که از ريزش مو پيشگيري مي کنندويتامين ب کمپلکس (مهمترين تغذيه براي مو) ،شربت هماتوگل محتوي محتوي مجموعه ويتامين هاي گروه  Bو
عصاره ميوه جات بوده و براي ريزش موي ناشي از کمبود آهن و ويتامين ها مناسب است .ميزان مصرف آن روزي 0
قاشق غذاخوري توصيه مي شود.
لسيتين (تميز کننده طبيعي کاپيلرها براي رسيدن خون بيشتر به پياز مو)
گزنه (موثر براي ريزش مو)
گياه دم اسب (به علت سيليس موجود در آن) براي رشد مو مفيد است.
فلفل قرمز ( )Cayenneموجب افزايش گردش خون مي شود.گياهان دارويي موجب تقويت مکانيسم هاي طبيعي بدن براي پيشگيري از ريزش مو مي شوند.
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چاي سبز .کافئين موجود در چاي سبز موجب مهار آلفاردوکتاز شده و مانع تبديل تستوسترون به دي
هيدروتستوسترون مي شود .به نظر مي رسد در طاسي هاي اندروژنيک موثر باشد.
رژيم غذايي براي کم کردن ريزش مورژيم کم چربي ،مصرف امگا 3-و مصرف ماهي
رژيم غني از پروتئين
سبزيجات با رنگ سبز تيره
بيوتين .بيوتين در زرده تخم مرغ وجود دارد و سالمت پوست و مو را تامين مي کند .مغزيجات ،برنج قهوه اي و جو
دوسر داراي بيوتين هستند.
از مصرف بيش از حد گوشت قرمز خوداري شود چون توليد سبوم را افزايش مي دهد.
ترکيب متيل سولفونيل متان کمک به توليد کراتين (پروتئين مو) مي نمايد.
از مصرف مواد ذيل براي پيشگيري از ريزش مو اجتناب ورزيدشامپوهاي تجاري ،که داراي  )Sodium Laurel Sulfate( SLSهستند .اين ماده ارزان صنعتي و از بين برنده
چربي و عامل آفت کش موجب تخريب پياز مو و ريزش مو مي شود.
شامپوهاي ضدشوره ،موجب مسدود شدن پياز مو مي شود مانند سلنيوم سولفيد.
نرم کننده هاي مو ،موجب انسداد پياز مو مي شوند.
رنگ مو ،موجب آسيب به پياز مو مي شود.
روغن هاي اشباع شده ،عروق کاپيلري را مسدود ساخته و در تغذيه پوست سر مزاحمت ايجاد مي کند.
آب هاي کلردار که براي دوش گرفتن به کار برده مي شود pH ،طبيعي پوست را به هم مي زند.
استرس ،فکر و مشکالت روحي ،ممکن است موجب ريزش مو شود.
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