
 

 

 :  FIT کاشت مو به روشعنوان: 

 FIT کاشت مو به روشباشد. می  بهترین روش های کاشت مو طبیعییکی از   FIT کاشت مو به روش

از یک پانچ گرد کوچک برای استخراج واحدهای فولیکولی مو از یک ناحیه با رشد موهای متراکم به یک منطقه 

 FIT کاشت مو به روش.  .شود. هر واحد که گرافت مو نام دارد شامل یک تا چهار مو استمو استفاده میبدون 

مقاالت  در این مقاله از  .تواند بدون دردسر به شما سری پرمو هدیه بدهدتهاجمی و موثر است که میروشی کم

اینقدر پرطرفدار است،   FIT چرا روش قصد داریم به این سواالت پاسخ دهیم که کلینیک پوست و مو دکتر وارث

پس برای ؟ عوارض این روش چیست و ؟معایبی داردشود، چه مزایا و چگونه انجام می  FIT کاشت مو به روش

 رسیدن به پاسخ این سواالت تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. 

 چیست؟  FIT کاشت مو به روش

FIT  مخفف کلمه Follicular Isolation Techniqueمعنای استخراج واحد فولیکولی است. تکنیک، به 

های مدرن پیوند مو شود، یکی از روششناخته می  FITکه در ایران با نام FUE های فولیکولی یاانتقال واحد

نیز بر اساس  Micro FIT و SUT هایی مانندهمراه داشته باشد. روشبهتواند نتایجی کامال طبیعی است که می

 .شوندانجام می FIT روش

از یک پانچ گرد کوچک برای استخراج واحدهای فولیکولی مو ) هر واحد که گرافت  FIT در کاشت مو به روش

مو نام دارد شامل یک تا چهار مو است ( از یک ناحیه با رشد موهای متراکم به یک منطقه بدون مو استفاده 

 .شودمی

  FIT بودن روشدلیل پر طرفدار  

 دلیل محبوبیتاست. اما در ایران و جهان های کاشت مو یکی از پر طرفدارترین روش FIT کاشت مو به روش

  چیست؟ و این روش چرا اینقدر محبوب است؟ FIT روش

 اول: درمان قطعی ریزش مو علت

مو  برای جلوگیری از ریزش راهکارهای زیادیتاکنون کاشت مو تنها درمان دائمی و قطعی ریزش مو است. البته 

یا   PRP؛ مثل داروهای فیناستراید و ماینوکسیدیل، مزوتراپی مو، شناخته شده استو کند کردن روند آن 

اما عیب عمده این توانند در کاهش ریزش مو موثر باشند، ها میلیزر تراپی. همه این روش دیگری مثل هایروش
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ای سر شما طاس شده اگر نقطه شود.جدید روی سر شما نمی سبب رویش مجدد موهایها این است که روش

 .است، کاشت مو تنها راه جبران این طاسی است

توانند ریزش موی شما را درمان کنند. اتفاقی که در کاشت مو می FIT های کاشت مو از جمله روشتمامی روش

ند، از بانک مو به مناطق دچار طاسی منتقل افتد این است که ساختارهای سازنده مو در بدن که فولیکول نام دارمی

کنند. از همه سازند و این موها رشد میگیرند، موهایی جدید میهایی که در جای جدید قرار میشوند. فولیکولمی

 .تر، این موهای جدید نسبت به ریزش مقاوم هستند. پس انتظار داریم نتایج دائمی برای شما داشته باشندمهم

 دردسرهاجمی و کمتدوم: کم علت

تهاجمی، بدون خونریزی، روشی کم بودن این روش است.دردسر موثر و کم خاطربه FIT بخشی از محبوبیت روش

شود. ، کاشت مو بدون جراحی هم گفته میFIT ی نقاهت یا ریکاوری ساده. به روشبدون نیاز به بخیه و با دوره

تهاجمی است که این قدری کمشود ولی بهجراحی محسوب میک عمل البته کاشت مو با این روش هنوز هم ی

  .لقب را دریافت کرده است

 : تبه صورت خالصه به شرح زیر اس FIT به روش مراحل کاشت مو

  کلینیک پوست مو و زیبایی دکتر وارثبه مراجعه 

 عکس برداری 

 طرح پردازی نواحی اهداکننده و دریافت کننده 

 استخراج واحد های فولیکولی از نواحی اهداکننده 

 آماده سازی واحدهای فولیکولی 

 نگه داری واحد های فولیکولی 

 استراحت 

 کاشت واحدهای فولیکولی 

 های بعد از کاشترعایت توصیهره بعد از کاشت مو و دو  

 FIT ی کاشت مو به روشنتیجه

ی کاشت مو با های قابل پیوند در یک جلسهی کاشت مو به نیازها و شرایط شما بستگی دارد. تعداد گرافتنتیجه

 .و ترکیبی کمتر است  FUTهای گرافت است که نسبت به روش ۲۰۰۰بیش از  FIT روش

https://whcl.ir/%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ad%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%85%d9%88-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/
http://drvaresclinic.ir/fa/Module/aboutus/2130/30604--%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB
http://drvaresclinic.ir/fa/Module/aboutus/2130/30604--%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB


 

 

های عمل برد و پس از آن نشانهروز زمان می ۱۴تا  ۲ی نقاهت بعد از کاشت مو بین همانطور که اشاره شده دوره

 .شوندهای خون محو میکاشت مو مثل قرمزی، کبودی و لخته

ماه بعد از کاشت مو ممکن است شاهد ریزش همه یا بخشی از موهای کاشته شده باشید که اتفاقی طبیعی  ۳تا  ۲

های مو آید. علت این عارضه تغییر مکان فولیکولپیش میدهند و برای بیشتر کسانی که کاشت مو انجام می است

گیرد، روند رشد موی قبلی را متوقف کرده و تار موی جدیدی است. زمانی که فولیکول در جای جدید قرار می

 .شودسازد. معموالً در ماه سوم، رشد تار موی جدید آغاز میمی

ی نتایج نهایی کاشت مو بین متر در ماه است. برای همین مشاهدهسانتی ۱.۵رشد موهای سر ما حدود  سرعت

برد. متقاضیان کاشت مو باید صبور باشند ولی پاداش این صبوری را با موهایی پرپشت و ماه زمان می ۱۲تا  ۱۰

  .زیبا خواهند گرفت

 FIT مزایای کاشت مو به روش

 نیاز به بخیه و عدمتهاجمی کم. ۱

، برای استخراج FUT تر، یعنی، کم تهاجمی بودن آن است. در روش قدیمیFIT ترین مزیت روشاولین و مهم

بایست پوست را به شکل نواری از پشت سر برداشت کرد. این کار با ایجاد برشی نسبتاً عمیق و ها میفولیکول

 .کامالً برطرف شده است FIT در روش این مشکلخونریزی همراه بوده و نیاز به بخیه دارد. 

 عوارض جانبی کم. ۲

ها، خطرات و عوارض جانبی احتمالی خاصی شود و تمام جراحیکاشت مو در کل یک عمل جراحی محسوب می

البته   .های خونی وجود داردهای شدید و ایجاد لختهدارند. در مورد کاشت مو خطراتی مانند عفونت، خونریزی

 .رسدنادر هستند و اگر مرکز معتبر و مجهزی را انتخاب کنید، احتمالشان به صفر می این موارد بسیار

حس شدن ی برداشت نواری یا بیعوارضی مانند ایجاد گوشت اضافی در ناحیه FUT به جز خطرات حاد، در روش

وعشان صفر است. احتمال وق FIT ی بانک مو وجود دارد. این عوارض هم نادرند؛ ولی در روشدائمی پوست ناحیه

 .است FUT تر از روشامروزه محبوب FIT به همین دلیل روش

 تری بهبودی کوتاه و آساندوره. ۳



 

 

طبیعی هستند، بعد از روش  FUT رخدادهایی مانند درد در بانک مو یا خونریزی که بعد از کاشت مو به روش

تا  FUT همچنین بعد از کاشت مو به روشاند. ، وجود ندارند یا بسیار محدود و خفیفFIT کاشت مو به روش

 .وجود ندارد FIT های سنگین انجام دهید. این محدودیت در مورد روشمدتی نباید ورزش

 امکان برداشت موهای نازک. ۴

شوند. نوار پوستی از تمام موهای استفاده شده برای کاشت، از فلپ یا نوار پوستی استخراج می FUT در روش

 سر برداشت شده و موهایی ضخیم و مقاوم به ریزش دارد. یکی از مواردی که در طبیعیحوالی برجستگی پشت 

توان موهای نازک را نمی FUT در روش .اندنمودن خط رویش جدید در کاشت مو موثر است، موهای نازک جلوه

 .برداشت کند های مختلف راتواند موهایی با ضخامتدست جراح باز بوده و می FIT برداشت کرد ولی در روش

 مناسب برای کسانی که پوست سر سفتی دارند. ۵

اید، مو کاشته FUT تر به روشهای کاشت مو میزان انعطاف پذیری پوست سر است. اگر پیشیکی از محدودیت

پوست  FUT بهره ببرید. در روش FIT به صورت ژنتیکی پوست سفتی دارید یا ورزشکار هستید، باید از روش

 .داشت نواری پوست و نیاز به بخیه زدن، باید انعطاف پذیری مناسبی داشته باشدسر به دلیل بر

 امکان استفاده از موهای بدن. 7

 FUT توان از موهای بدن )مثل موهای سینه( یا موهای ریش استفاده کرد. این کار در روشمی FIT در روش

 .ممکن نیست

 FIT معایب کاشت مو روش

 هاگرافتتر کیفیت پایین. ۱ 

تواند موهای سر طور کلی میچیست؟ به منظور از کیفیت گرافتهمین مورد است. اما  FIT ترین عیب روشمهم

هایی را به دو دسته تقسیم کرد: موهای مقاوم به ریزش و موهای حساس به ریزش. موهای مقاوم به ریزش، آن

اند. این های آندروژنی، مقاومیزش مو مانند هورمونهستند که از لحاظ ساختار بافتی و ژنتیکی نسبت به دالیل ر

گاهی قرار دارند. البته تمام موهای این نواحی نسبت به ریزش مقاوم ی پشت سر و گیجموها معموالً در ناحیه

 .نیستند



 

 

اشت اند. این نوار، دقیقاً از جایی بردهای برداشت شده در نواری باریک متمرکز شدهی فولیکولهمه FUT در روش

گوییم کیفیت همین دلیل میریزش در آن منطقه قرار دارند. بهشود که بیشترین تراکم موهای مقاوم به می

 .اندشان نسبت به ریزش مقاومبسیار باال بوده و تقریباً همه FUT ها در روشگرافت

تری از بانک مو برداشت کنیم تا خطر ایجاد ی گستردهها را باید از ناحیه، فولیکول FIT در کاشت مو به روش

هایی برداشت شوند که نسبت به ریزش مقاوم همین دلیل ممکن است فولیکولاسکار وجود نداشته باشد. بهزخم و 

 .نیستند

 هااحتمال آسیب دیدن فولیکول. ۲

همین دلیل بر است. بهبسیار زمان FIT ها در روشسازی فولیکولهمانطور که اشاره کردیم، برداشت و آماده

ها دانه به دانه انجام عالوه چون برداشت فولیکولکنند. بهرا در خارج بدن سپری میها مدت زمان بیشتری گرافت

 .شودها در فرآیند برداشت بیشتر میشود، احتمال آسیب دیدن آنمی

 احتمال خطای برداشت. ۳

دو خطای احتمالی در طی فرآیند برداشت وجود   Micro FITو  SUT های مشابه مانندو روش FIT در روش

طول کامل استخراج ورت نگیرد و فولیکول بهخوبی صهای اطراف بهزی فولیکول از بافتدارد. ممکن است جداسا

 .گویندنشود. به این خطا برداشت ناقص می

شود( باعث فرو رفتن ها به کمک آن ایجاد میاستانداردی که سوراخهمچنین ممکن است پانچ )تیغ جراحی 

تواند باعث تر پوست شود. این خطا، دفن شدن فولیکول نام دارد. فولیکول دفن شده میهای عمیقفولیکول به الیه

 .یردگایجاد کیست شود؛ لذا باید آن را خارج کرد. البته این کار دشوار نیست ولی وقت زیادی از جراح می

 محدودیت برداشت گرافت. ۴

 .توان در یک جلسه استخراج کردتعداد محدودی گرافت را می FIT بر بودن، در روشبه دلیل زمان

 نیاز به تراشیدن مو. ۵

ی فقط موهای ناحیه FUT ی گیرنده تراشیده شود. در روشی بانک مو و ناحیهباید موهای ناحیه FIT در روش

 .شودگیرنده باید تراشیده 



 

 

 ریزش موها بعد از کاشت مو – FIT توصیه های بعد از کاشت مو به روش

 کنیم. می در اینجا مراحلی که باید پس از اتمام عمل کاشت مو انجام شوند را به صورت مختصر بیان

 شستشو و داروهای مورد  از عمل، شیوه های پسهایی مربوط به مراقبتلک راهنما با دستورالعمبیمار ی

 .کندیی اول را دریافت میاز در هفته ن

 اندشدهها کامالً تثبیت لاز روز هشتم، فولیکو. 

  است تواند به زندگی عادی خود بپردازد. چنانچه گویی کاشت مو انجام ندادهام بیمار می۱۵پس از روز. 

  مرحله بیمار نگران کنند. در این موهای کاشت شده شروع به ریزش می %۸۰ی سوم تا ششم، از هفته

 .بردثیرگذار بودن عمل را زیر سوال میشود و تامی

  اند، فولیکولباید آرام و خونسرد باشد، زیرا با اینکه موهای کاشته شده ریزش پیدا کرده بیماراین مدت در 

 .کنندتری شروع به رشد میتر و قویبنابراین موهای محکم .اندمانده ها( در جای خود باقیها )ریشه

 شوده تغییرات ناگهانی در رشد مو میاز ماه ششم، بیمار متوج. 

 موهای  %۱۰۰اش در تقریباً یابد و نتیجهصورت تصاعدی ادامه میتا ماه دوازدهم، به آهستگی و به این رشد

 .شده، مشهود استکاشته 

 کندسوم و ششم را برای ما ارسال می هایش در ماهبیمار عکس. 

 گیردمالقات با پرشک متخصص کلینیک میمنظور ارزیابی یک وقت  به بعد بیمار به از ماه دوازدهم. 

 شوند. از همین رو، این نتایج هستند، بنابراین دچار ریزش نمی موهای کاشته شده فاقد کد ژنتیکی طاسی

  .دائمی خواهند بود

 منابع: 

https://www.hrthair.com 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov 

 

 

 

 

https://www.hrthair.com/En/Services/68/FIT-hair-transplant
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2956961/

