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  تقديم األمين العام

رى في    يعاني آثير من الرجال والنساء منذ فجر التاريخ من تساقط الشعر، لذلك              ن
ه أشكال             ًااحف صور المتآثير   ستعار ل رأس من شعر م ى ال ان يوضع عل ا آ  متعددة لم
ذا  ، باإلضافة إلى العديد من تسريحات الشعر المختلفة لكل عصر من العصور    ،متعددة  ل

 ىآان تساقط الشعر من أآثر األمور المسببة للقلق وبخاصة للمرأة وهو من أآثر الشكاو 
  .التي يواجهها طبيب األمراض الجلدية

ة   إن صفة عام شعر ب ساقط ال صفة خ  ، ت رأس ب عر ال ذعر     وش ر ال ر يثي ة أم اص
ه يتطرق                . آالتاج على رأسها   والشعر وخاصة للمرأة  اب في أن ذا الكت ة ه  لذا تكمن أهمي

شعر الطبيعي         لموضوع تساقط الشعر بأسلوب علمي مبسط موضحًا الفرق بين تساقط ال
اليب        ،ابه وبين تساقط الشعر المرضي وأسب     ،الذي يحدث للجميع   ه وأس ة من  وآيفية الوقاي

  .العالج المتبعة

ات زر      يآما   ا       تطرق الكتاب بشكل خاص لعملي سط مم شعر بأسلوب مب  يعط يع ال
د من الرجال       أو ،األمل لكثير ممن يعانون من تساقط الشعر سواء آان طبيعيًا لدى العدي

اه     ًا الكتاب خطوط  قد وضع  و .مرضيًا لدى آل من الجنسين     ة    عريضة عن المف يم الخاطئ
شعر     تساقطعن الشعر وأيضًا عن أسباب   ال ال صائح لجم شعر مع ن   ونأمل أن يحقق  ، ال

  . الكتاب الغاية المرجوة منههذا
  

  ،،،واهللا ولي التوفيق
  

  الدآتور عبد الرحمن عبد اهللا العوضي 

                                                       األمين العام 

                                                         لمرآز تعريب العلوم الصحية
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  تقديم األمين العام المساعد

تعليم آل قوم بلغتهم هو من طبيعة األشياء واألعراف، وخالف ذلك هو االستثناء،      
سير                      ي ت يم باللغات األم هو القاعدة الت ا دول   والباحث في لغات العالم يجد أن التعل عليه

يم الجامعي، وخاصة         ،العالم ة في التعل ة العربي  إال دولنا العربية حيث العزوف عن اللغ
وم والهندسة والطب واإلدارة         دد          ... في آليات العل الد العرب رغم تع ع في ب ذا الواق وه

ا    سياسية وغيره صادية وال ة واالقت ة والثقافي بابه التاريخي ى   ،أس اج إل ع يحت ه واق  إال أن
ة من  معالجات  شعبية والحكومي ود ال ضافر الجه ية ينبغي أن تت رارات سياس ة وق جذري

 .غة األمللاأجل أن يكون التعليم والتخاطب ب

ة         يستغرب   ة العربي الغربيون آيف أننا ُنعلِّم بلغاتهم في الوقت الذي يعلمون أن اللغ
ات ال   ب والمنظم دة والمكات م المتح ي األم ستخدم ف ي ُت ة الت ات العالمي ن اللغ ا م ة له تابع

ا        سكو، وغيرهم ة، واليون سي        .. آمنظمة الصحة العالمي د أدرك الطبيب الفرن وت  (ولق آل
سببه دُ             ) بك ة، وب ة العربي ي باللغ يم الطب اء   في مصر أهمية أن يكون التعل رس الطب زه

ة                  ى اإلنجليزي يم إل ة التعل وا لغ د  ... سبعين سنة حتى جاء اإلنجليز واحتلوا مصر وحول لق
ة                  ) وت بك آل(آان الطبيب    ًا بأهمي ان عالم ضًا آ ه أي ه، لكن ذي عاش في مخلصًا للمكان ال

  .التعليم باللغة األم، وبالتميز واإلبداع والفهم الذي يصاحب عادة التعليم باللغة األم
  
  
  

  واهللا ولي التوفيق،،

  الدآتور يعقوب أحمد الشراح

  مين العام المساعد                                                          األ

  ةحي                                                         لمرآز تعريب العلوم الص

ـ  هـ ـ    



 

 

  المؤلف في سطور
 

  الدآتور محمد عبد اهللا إسماعيل •

  .1975من مواليد القاهرة سنة ـ 

   عة حاصل على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة ـ آلية الطب ـ جامـ 
 .القاهرة  

 .حاصل على درجة الماجستير في األمراض الجلدية والتناسلية ـ جامعة القاهرةـ 

  . الكويتيعمل حاليًا بدولةـ 
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  المؤلف مقدمة

ه             مكانة تشبه التاج   للشعر لدى المرأة   ؤثر علي ا ي أثر بم ه وتت . ، تعتز به وتحافظ علي
رآة صادقة         ضًا م سي ناهيك عن                وهو أي تقرارها النف ا الصحية واس ل وحساسة لحالته ب
ه    ة ب ي العناي ا ف ادة أو      . طريقته واء الح صحية س رات ال راض والتغي ن األم د م فالعدي

شعر        ساقط ال واد               . المزمنة قد تؤدي إلى ت شعرها والم ة ب رأة في العناي ة الم ا أن طريق آم
ه وحيو    ه وبريق ى لمعان ر عل ر األث ا أآب ستخدمها له ي ت هالت ة  . يت ال العناي ا أن إهم وآم

ل          ذآوبالشعر له آثار سلبية،      لك اإلفراط في العناية به وآثرة استخدام مستحضرات تجمي
  .  أثر سلبيا أيضًالهالشعر 

ابقًا  ل س ا قي الج (وآم ن الع ر م ة خي ًا)الوقاي ان لزام ة  ، آ ة العناي رف طريق ا أن نع  علين
ه، والتح       ى أعراض            ير من ا   ذالسليمة بالشعر للمحافظة علي ه عل ا والتنبي ضارة لتفاديه ادات ال لع

ة ويصف    ذ الشعر التي يلزم عندها مراجعة الطبيب المختص الكالتبعض مش  ي يشخص الحال
  .  لها العالج مبكرًا تفاديًا لتفاقمهًا

شعر    ساقط ال د عرضت موضوع ت ون ق و أن أآ اب وأرج ذا الكت ي ه سط  ف لوب مب  بأس
شأن      ت القرّ ووضعت النقاط التي تجيب على تساؤال      ذا ال اهيم         ،اء في ه ان المف  وأزلت من األذه

  . األساليب السليمة للعناية بهأآون قد وضحتالخاطئة عن الشعر و
  

  

   إسماعيلدآتور محمد عبد اهللا  

  

 ـ  طـ  ـ
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  الفصل األول

  تساقط الشعر أسباب 

ر ساقط  شكوى تعتب شعر ت ر من ال شكاوى أآث ي ال ا الت  األمراض طبيب يقابله
 سلبية آثار  حدوث إلى الشعر تساقط يؤدي األحيان من آثير وفي مرضاه، من الجلدية
ا  المرأة، عند آثيرة د  مم ى  يعرضها  ق سية  مشكالت  إل ار  ذات شديدة  نف رة  آث ى  آبي  عل

د  القريب المستويين ى  الغريب  ومن . والبعي ر  وعل اد  غي سائد  االعتق ساقط  يكون  ال ال  ت
تبدال  مجرد  هو  وإنما مرضيًا الشعر شعر،  طبيعي  اس ا  لل رد  أن آم د  الف د  ق  حوالي  يفق

ك  يعتبر وال ،طبيعي بشكل يوميًا شعرة (100) ا  ،مرضياً  ذل ة  في  أم ادة  حال دل  زي  مع
ى  الشعر تساقط ُيصنف فحينئذ الرقم هذا عن التساقط ه  عل الي  ،مرضي  أن اج  وبالت  يحت

ى شخيص  إل دقيق الت ّم ومن للمرض ال ة ث  حاالت من )%(90 إن حيث العالج معرف
  .حدتها من التخفيف أو عالجها يمكن المرضي التساقط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شكوى تساقط الشعر): 1شكلال(
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  :ترآيب الشعرة
ون شعرة تتك ن ال زء م اهر ج زء ظ ر وج سمى .منطم زء ي رالم الج ذر نطم  بج

تفخ  بجزء وينتهي الشعري، الجريب في مغروسًا يكون والذي الشعرة سمى  من صلة  ي  ب
شعرة  تنمو حيث فاتح، لون ذي رخو ترآيب إلى النهاية في يتضخم الذي الشعر  من  ال
ع  آيس  عن  عبارة وفه الشعرة جريب أما لةالبص في الموجودة الخاليا  سطح  تحت  يق
د تم الجل ه وي راز في د شعر،ال وصنع إف ات وتوج ى الجريب ل عل د سطح آ دا الجل  ماع
ل   من الجسم  معينة أجزاء دمين  أخمص  مث ي  الق دين  وراحت شفتين  الي و . وال ا  تنم  الخالي

ودة ي الموج شعرة لةبص ف ى ال ى إل ا أعل و بينم ا تنم دة خالي ا من جدي رد ،تحته  وبمج
ور شعرة ظه ى ال د سطح عل ر الجل زءًا تعتب ًا ج الي ،ميت اج ال وبالت ذاء ىإل تحت  أو غ
 الشعر قص أن آما .للشعر مغذي مستحضر أي بوجود الشائعة الفكرة ينفي مما طاقة،

دل  من  يزيد ال وه  مع ا  نم ائع،  هو  آم ا  ش ون  عن  أم شعر  ل ق  عن  فيتحدد  ال ة  طري  آمي
ي  السوداء الصبغة الميالنين  ُتعرف  الت ا،  ب شعر  تحّول  ونالحظ  وتوزيعه ى  ال ون  إل  الل
  . التكّون عن الصبغة لتوقف وذلك العمر في اإلنسان تقدم مع األبيض أو الرمادي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وحدة شعرية زهمية طبيعية): 2 شكلال(
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  : الشعرةنمودورة 
دأي شعر ب ور ال ي ظه بوع ف ع األس ًا التاس ين،   تقريب اة الجن ن حي ثم ر حي  تظه
 أخرى مناطق في تظهر ثم ،والذقن العليا والشفة الحاجبين، مناطق في الشعر جريبات

شهر  في  الجسم نم ع  ال م  ،الراب ات ال تتطور  ث شع  جريب و في     ريةال روة   وتنم رأس  ف  ال
والدة،  من  أشهر  ستة بعد وذلك الجسم، من أخرى وأجزاء در  ال ة  عدد  وُيق  في  األجرب
  .الرأس فروة في مليون حوالي منها جريب، ماليين 5 بحوالي البالغ الشخص

ف و دورة تختل شعرة نم ن ال  م

خص ر ش ث آلخ ر حي ن اوحتت  م

نتين ى س ت إل نوات س ًا س م تقريب  ث

ذ رة تأخ كون فت ف س ا تتوق ن فيه  ع

سقط  ثم النمو، و  ت ا  لتنم  شعرة  مكانه

دأ  جديدة و  دورة وتب دة،  نم  وفي  جدي

شخص الغ ال و الب شعرة تنم  ال

 في  سنتي متر واحد   بمعدل الطبيعية

ًا،  الشهر ذا  تقريب ا  وه سر  م  طول  يف

شعر دى ال ض ل ساء بع ن الن  ع

بعض ر ال ث اآلخ ون حي شعر يك  ال

 الشعرة نمو فترة تزداد عندما طويًال

ل  عندما قصيرًا ويكون رة  تق و  فت  نم

ك  آل  في  بالتحكم ويقوم الشعرة،  ذل

ات شخصا جين سه ل ي ،نف  وه

ات ة  الجين شعر، الخاص ن  بال  ويمك

سيم و دورة تق شعرة نم ى ال  ةثالث إل

  : وهي أطوار
  

 ةنمو الشعر): 3الشكل (



 

‐ 4 ‐ 
 

درك (تراجع   ال وطور  ،)النمو (التنامي طور ائي  لطور وا ،)الت  ).الراحة  (االنته
ستمر ور ي امي ط ي التن روة ف رأس ف والي ال نوات 3 ح ًا، س ا تقريب ى بينم ور يبق  ط

 في  أما آلخر، فرد من الفترات هذه اختالف احتمالية من بالرغم أشهر، لثالثة تراجعال
و  عن الشعرة فتتوقف )الراحة(  اإلنتهائي طورال ى  الجريب  في  وتظل  النم ة  حت  مرحل

  .جديدة متنامية شعرة طريق عن للخارج دفعها يتم وحتى اليةالت النمو
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  مقطع عرضي يوضح أطوار النمو المختلفة في الشعرة): 4الشكل (

  

  

  

  

  

  

   

  الشعرة  نمودورة): 5 شكلال(
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  :أنواع الشعر المختلفة
ام  بشكل شعر  شكل  يختلف  ع رق  وجنس  وعمر  الجسم  في  همكان  حسب  ال  وِع
  .الشعر  ونوعشكل على الجنسية الهرمونات مثل أخرى عوامل تؤثر آما الشخص
  

  

  

  

  

  

  

   
  أنواع الشعر في جسم اإلنسان): 6شكل ال(

  :إلى الشعر أنواع وتنقسم

  :الشعر الوبري •

و عر وه د ش ي يوج ال ف م ويغطي األطف د سطح معظ ا الجل دا م د ع ي الي  راحت
القرب  للشفتين األحمر والسطح وأخمص القدم  دي الج تصال اال من  ب  وهو  المخاطي،  ل

  .الزغابي بالشعر وُيستبدل الوالدة من أشهر عدة بعد ويزول اللون، وفاتح ناعم، شعر

 :الشعر الزغابي •

و اتح شعر وه ون ف اعم، الل شاهد ون ادة وُي ى ع دعل ه  جل ل وأطراف وج  ،الطف
  .أيضًا األنثوي الجلد يغطي ما وعادة

 :الشعر االنتهائي •

د  ومصطبغ، وخشن، سميك شعر وهو تج  ق شعر  من  ين ذي  الزغابي  ال  يتحول  ال
  .معينة ظروف تحت وذلك االنتهائي الشعر إلى
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  :تساقط الشعر
  :أنواع تساقط الشعر

ادة  أنه على الشعر تساقط تعريف يمكن شعر  سقوط  زي دل  عن  ال  ،الطبيعي  المع
شعر  تساقط يؤثر قد ى  ال ع  عل ساقط  أن إال الجسم  أجزاء  جمي روة  شعر  ت رأس  ف  هو  ال

سيمها  تمو الشعر، لتساقط أنواع عدة هناك ،المرض لوجود النظر يلفت الذي  حسب  تق
شعر،  تساقط مكان ا  ال ساقط  منه شعر  ت شر،  ال ساقط  المنت شعر  وت واع  الموضعي  ال  وأن
  . أخرى

  
  :المنتشر الشعر تساقط )أ (

ة      ع أنحاء الجسم            هو تعطيل لدورة الشعر الطبيعي شرة في جمي ا   بصورة منت   مم
اطي            يؤدي إلى فقدان عام للشع     ات، أو تع رات في الهرمون ى تغي ك إل د يرجع ذل ر، وق

ا يحدث نتيجة       ،، أو أسباب أخرى     بعض األدوية، أو آنتيجة لمرض جلدي التهابي        آم
  :نواعهوأ .لتوترل

  :الكربي الشعر تساقط .1
  :تعريفال

ساقط شعر ت ي ال و الكرب د ه ر فق ديد مبك ي وش شعر ف ي ال ن الطبيع ات م  جريب
الذي يترك جريب    وغير الندبي    الشعر تساقط من نوعًا تبريع حيث الفروة، في طبيعية

ليم شعر س ةويحدث نتيجة ل ،ال ة عملي سببها تفاعلي رات ت تقالبية تغي ة أو اس  أو هرموني
ة تخدام نتيج ض اس ة، بع دأ األدوي رض ويب شكل الم اد ب ز ،ح ساقط ويتمي شعر بت  ال
  .طويلة زمنية لفترة ويستمر المنتشر

  :األسباب

 تقسيم ويمكن الكربي، الشعر لتساقط الرئيسي السبب هو لجسميا اإلجهاد يعتبر
  : إلى المؤثرة العوامل

 .الكبيرة والجروح ،الشديدة العدوى الحمى، تسبب التي تلك مثل الحادة األمراض •
راض • ة األم ل المزمن ة األورام :مث ة الخبيث ة، األورام وبخاص راض وأي اللمفي  أم

 .والكلى الكبد أمراض مثل بالجسم عام ضعف إلى تؤدي مزمنة
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 .الدرقية قصور ومرض والوالدة، الحمل حالة في آما الهرمونات في التغير •
ر • ي التغي ام ف ذائي النظ ل الغ ة  :مث ام الحمي ينظ د ، القاس شهية، وفق ة ال اول وقل  تن

 .المزمن الحديد ونقص البروتينات،
 .والثاليوم الزرنيخ،: مثل الثقيلة بالمعادن التلوث •
رط  عالج  أدوية بعض: مثل ويةاألد بعض تناول • دم،  ضغط  ف ع  ال ر ت وموان دم،  خث  ال

ادة اول وزي امين تن ة   A فيت صور الدرقي سببة لق ة الم ض األدوي ض ،، وبع  وبع
 .التطعيمات

  .الصدفية، وبعض أنواع التهابات الجلد:  مثلالرأس فروة جلد التهاب •

  :المرض حدوث آيفية
دث طراب يح شعر دورة اض ي ال سان ف ة اإلن ر نتيج شخص ضتع بعض ال  ل
والدة  بعد  للنساء يحدث الذيو العصبي، التوتر مثل المؤثرات  أو جراحة  إجراء  أو ،ال
ع  حيث شديدة بحمى اإلصابة ة  درجة  39 عن  الجسم  حرارة  درجة  ترتف  خاصة   مئوي
وتر  فيؤدي حدوثها، يتكرر عندما سية  والضغوط  العصبي  الت شديدة  النف ى  ال  حدوث  إل

ت،  نفس  في  الراحة  طور في آله الشعر فيدخل الشعر، دورة اضطراب مّ  ومن  الوق  ث
ات  الشعر سقوط إلى يؤدي مما موعدها؛ قبل السقوط مرحلة إلى يباتالجر تدخل  بكمي
رة ر آبي ن أآث دل م ي، المع دأ الطبيع قوط ويب شعر س د ال والي بع ة ح هر ثالث ن أش  م
ذا  المرأة تعرض ؤثر،  له رة  وهي  الم ي  الفت ستغرقها  الت ات الج ت  طور  من  لتتحول  ريب
و ى النم ون طور إل ذي الكم دأ ال ده يب تخلص طور بع شعرة، من ال الي ال  يحدث وبالت
األمراض  اإلصابة  عند أيضًا الشعر تساقط حدوث لوحظ وقد الشعر تساقط ة،  ب  المعدي
 حاالت  في  يحدث آما والبروسيال، والمالريا، واألنفلونزا، الغدية، الحمى: تشمل التي

ى ة الحم داء المرتبط اءاأل ب ابي؛ مع ا االلته ؤدي آم ل ت ة العوام لـ  الغذائي ة  مث الحمي
ة  يالغذائي وء ةالقاس ة وس وخيم التغذي ذي ال صحبه ال روتين نقص ي د ونقص الب  الحدي
ات ونقص دم بروتين ى  ـ   ال رات إل ي ونقص تغي دل ف و مع شعر، نم ا ال ؤدي مم ى ي  إل
ساقطه ن ت ادرًا ولك ا ن ون م سبب يك د ال ساقط الوحي شعر لت ش ال صفة ر،المنت ة وب  عام
  .تلقائية بطريقة أشهر ستة خالل  الكربي الشعر تساقط من الشفاء يحدث
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  :المرضي التاريخ
ر قوط يعتب شعر س رة ال ن بكث م م راض أه ساقط أع شعر ت ي ال اد الكرب  الح
زمن، ل والم ا وآ ه م ادة المرضى يالحظ و ع ساقط ه شعر ت دل ال د، بمع ا متزاي  آم
اد  ( الكربي الشعر تساقط نوعي آال وفي. المتبقي رالشع آثافة قلة أحيانًا يالحظون الح
ساقط  اليحدث  ولكن  الرأس، فروة آل من منتشر بشكل الشعر يسقط )والمزمن ي  ت  آل
شعر دو ،لل دث ق ساقط يح شعر ت ي ال ي الكرب ر، أي ف ن عم ر ال ولك ه يكث ين حدوث  ب
   .العمر من األولى الشهور في الرضع

  :الفحص
اد والمزمن، وتكون          يكون الفحص الجسمي متشابهاً    • ي الح شعر الكرب ساقط ال  في آل من ت

إذا اس            ك ف شعر، ومع ذل ة ال ساقط  نتائجه ضئيلة، حيث ال يالحظ الطبيب عادة قلة آثاف تمر ت
 .ظِهر الشعر نحيفًا عند مقارنته بصور قديمة للشعرالشعر لعدة أشهر فقد ي

روة  الجيد الفحص يكشف فقد الشعر تساقط مدة اعتبار على • رأس ا لف ادة  عن  ل  في  زي
اً  ثابت بمعدل ينمو الشعر وألن المتوقع، عكس على الجديد القصير الشعر عدد  تقريب

 طول بقياس الشعر تساقط مدة تقدير يمكن فإنه شهر، آل في  واحد متر سنتي حوالي
 .القصير الشعر

شعر  شد  اختبار يؤدي النشط الكربي الشعر تساقط حالة في • ى  ال زاع  إل ر   انت  من  أآث
عأر عرات ب ي ش ل ف رة آ ي ،م ة وف ساقط توقف حال شعر ت شط ال د الن ريض عن  الم

ساقط  يكون  فحينها شعر  ت ًا،  ال سبة  أن ثبت  وإذا طبيعي شعر  من  )%25( ن ذي  ال تم  ال  ي
شخيص  يتأآد عندئذ االنتهائي، الطور في يكون شده ة  ت ى  الحال ا  عل ساقط  أنه  شعر  ت

 .آربي
ديهم  يطول  مرضى فهناك الرأس، فروة لشعر خاصة نمو دورة مريض لكل •  طور  ل

ت،  أي في االنتهائي الطور في الشعر من صغير جزء ويدخل التنامي د  وق  يكون  وق
ؤالء ي المرضى ه ة ف ن نوب ات م ساقط نوب شعر ت ي ال ي الكرب ين ف ر ح ي اليظه  ف
ا الجسمي الفحص دعم م ك، ي ي ذل ل وف ذه مث سترشد أن يجب الحاالت ه  الطبيب ي
 .أوًال المرضي بالتاريخ

شعر  تساقط مريض عند تظهر ال • ي  ال اطق  الكرب ة  من اً  خالي شعر  من  تمام ا  ال ه  آم  أن
 وال الرأس، فروة في الجلد اللتهاب عالمات ةأي توجد ال آما ندبات، ةأي لديه التظهر
  .الجسم شعر تساقط من المريض يشكو
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  :تشخيصال

 .الرأس فروة شعر من عينة أخذ يتم التشخيص لتأآيد •
صح • ريض ُين ع الم ل بتجمي شعر آ ساقط ال الل المت اعة، )24( خ ه يجب وال س  علي

تخدام شامبو اس ي ال ك ف رة، تل رر الفت ذه وُتك ة ه ل العملي بوع آ ل أو أس بوعين آ  أس
 .مرات أربع أو لثالث

رة  في  أآثر أو شعرة 100)( حوالي تجميع إن • ل  هو  ساعة  (24) فت ى  دلي  وجود  عل
 تساقط مرض يبدأ عندما معةالمتج راتالشع عدد ويقل الكربي، الشعر تساقط مرض
 .الشفاء في الكربي الشعر

وم  المريض أن في تتلخص الشعر تجميع لعملية بديلة طريقة هناك • ع  يق شعر  بتجمي  ال
وم  ،هغسل أثناء دّ  الطبيب  ويق اس  َبع شعر  طول  وقي ع،  ال زة  المتجم ذه  ومي ة  ه  الطريق
شعر  تساقط من آل بين وتفرق تكتشف أنها ي  ال ساقط  الكرب شعر  وت شأ  آري ذ ال  المن
ا  الطريقة هذه عيوب ومن الشخص، نفس عند المرضين حدوث حالة في حتى  ال أنه
ن تخدامها يمك ع اس خاص م شعر ذوي األش صير ال ل (الق ن أق نتي 3 م ر س  ،)مت

  .الجهد من المزيد تتطلب والقياس العّد عملية فإن ذلك إلى وباإلضافة

  :المعالجة
ي  الشعر سقوط ألن • اد  الكرب شفى  الح ًا، تلقا ي إن  ئي ى  يقتصر  العالج  دور ف ة  عل  طمأن

 .فقط المريض
ذا  ،بطيء بشكل ولكن تلقائيًا، المزمن الكربي الشعر سقوط يشفى • م  من  ل ة  المه  طمأن

 .الكامل الشعر سقوط مرحلة إلى يصل لن بأنه المريض
دة  قصور  أو الحديد نقص مثل الشعر لسقوط آخر سبب أي معالجة يجب • ة  الغ  الدرقي

 .األدوية ضبع استخدام أو
 .الكربي الشعر لسقوط فعاًال عالجًا الشعر رعز عتبري ال •
وازن  غير الغذائي النظام أن ثبت إذا التغذية إخصائي استشارة يجب :الغذاء •  هو  المت

ة  في وبخاصة الكربي الشعر تساقط حدوث عن ولؤالمس ساقط  حال شعر  ت ي  ال  الكرب
زمن، ي الم ذه وف ة ه ز أن يجب الحال ةالتغ إخصائي يرآ ى ذي اء عل روتين إعط  الب
ة  وفي  األساسية، المغذيات إلى باإلضافة الكافي والحديد اطي  حال ة  المريض  تع  آمي
 . يجب وقفها فورًاA فيتامين من آبيرة
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   مهم لصحة الشعرمتوازنالغذاء ال): 7الشكل ( 

  :المآل
شفاء في حال            ة من ال اد    يحقق المريض درجة عالي ي الح شعر الكرب ساقط ال ، ة ت

 تتمثل في عودة آثافة الشعر الطبيعي، أما في حالة تساقط الشعر الكربي المزمن              والتي
  .فيصل مظهر الشعر لدرجة مقبولة حتى وإن استمر تساقط الشعر

    
 :المتنامي الشعر تساقط .2

شعر         ساقط ال دما    يحدث هذا النوع من ت ؤدي       ضرر بص  تت عن شعر بدرجة ت لة ال
شعرة                  إلى ت  ة في منبت ال سام الخلي ثبيط في نشاط وانقسام الخلية، حيث يؤدي تثبيط انق

ا يمكن                   ل صدمة، آم إلى حدوث ضيق وضعف في الشعرة وتكون قابلة للتكسر من أق
يط ذا التثب ؤدي ه شعر، وتلف بص أن ي ّون ال ي تك ل ف شل آام ى ف ش إل سها، لة ال عر نف

ص  د الب شعر عن رق ال ن خصائص  فيتف سقط ، وم شعر   لة وي ساقط ال ن ت وع م ذا الن ه
ا                   شعرة نتيجة لتلف منبته شعر حيث تضيق ال دبب لل ساقط    . حدوث تكسر م ويحدث ت

ا يحدث في عالج                    ائي مثلم ادة نتيجة التعّرض للعالج الكيمي ة ع ذه الحال الشعر في ه
شعر         ساقط ال د ت ة يعتم ي      األمراض السرطانية، وفي هذه الحال دار الجرعة الت ى مق عل
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ساقط             . يتلقاها المريض  د األشخاص المصابين بت وقد يحدث تساقط الشعر المتنامي عن
  . آنتيجة لضرر التهابي في منبت الشعر) الثعلبة البقعية(الشعر البقعي 

  :التاريخ المرضي
واد الكي           • ة يحدث تساقط الشعر المتنامي بعد التعّرض لألدوية أو الم سامة  ميائي ا  .  ال آم

سرطان مثل أدوية (يعتبر العالج الكيميائي    شعر      ) عالج ال ساقط ال ر أسباب ت من أآث
ائي،          14 إلى   7شيوعًا، يبدأ تساقط الشعر عادة ما بين         سة العالج الكيمي د جل  يومًا بع

 .ويظهر تساقط الشعر إآلينيكيًا ما بين شهر إلى شهرين
ا              • يجب معرفة التاريخ المرضي حتى يمكن استبعاد أسباب تساقط الشعر األخرى، بم

وء الت  ك س ي ذل صماء واالضطرابات    ف دد ال د واضطرابات الغ ة ونقص الحدي غذي
ري  ل الزه راض مث بعض األم ابة ب ة واإلص راض الكوالجيني تقالبية، واألم االس

 .واألمراض الجلدية المنتشرة
 .قد يكون تساقط الشعر المتنامي عرضًا غير شائع عند مريض الفقاع الشائع •
ون      قد تسبب العديد من األدوية تساقط الشعر أو ق      • رات في ل د تساعد على حدوث تغي

وشكل الشعر، ويحدث تساقط الشعر الذي ُتحِدثه األدوية نتيجة للتأثير الَسمِي للعالج             
شعر  ساقط ال وع ت د ن شعرة، ويعتم رعم ال ى ب ًا(عل ان مع امي أو االثن ي أو متن ) آرب
 .على نوع العالج وجرعته وحساسية المريض له

  األسباب
ية التي ُتستخدم لعالج السرطان من أآثر أسباب تساقط الشعر تعتبر األدوية الكيميائ •

 .المتنامي شيوعًا
يعجل التعرض للمواد الكيميائية مثل الثاليوم والبورون والزرنيخ بحدوث تساقط  •

 .الشعر المتنامي
آما تشمل أسباب تساقط الشعر المتنامي العالج اإلشعاعي وبعض أمراض الغدد  •

 .الصماء
  .اع الشائعاإلصابة بمرض الفق •

  :العالمات واألعراض
رك جريب                   • ذي يت دبي ال ر الن يعتبر تساقط الشعر المتنامي نوعًا من تساقط الشعر غي

 .الشعرة سليمة
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ساقط      • ؤثر ت ذلك ي ت، ول ي أي وق امي ف ور التن ي ط شعر ف ات ال م جريب دخل معظ ت
 .الشعر المتنامي على نسبة آبيرة من فروة الرأس

 .ربي مع تساقط الشعر المتنامي إلى الصلع الكامليؤدي اقتران تساقط الشعر الك •
ساقط                  • امي، وت شعر المتن ساقط ال يمكن التمييز بين تساقط الشعر المنتشر الناتج عن ت

ة       ة الجبه ي منطق شعر ف ضعف ال ر ب ز األخي ث يتمي شأ، حي ري المن شعر ذآ ال
 .والصدغين يتبعه تساقط في قمة الرأس

 .يمكن استبعاد أي مرض موضعييجب فحص الشعر والفروة بشكل آامل حتى  •

  تشخيص المرض
  :يمكن تمييز تساقط الشعر المتنامي عن طريق اختبار الشد

تم      بين تقريبًا  شعرة (40)إلجراء هذا االختبار يتم اإلمساك بعدد        •  السبابة واإلبهام، وي
 .الشد ببطء لنزعهم دون إحداث ألم شديد للمريض

 .الشعر في أطوار النمو أو االنتهاءبعد ذلك ُيستخدم مخطط الشعر لتقييم نسب  •
ن        • ردة ويمك العين المج ائي ب امي أو االنته شعر المتن ساقط ال ى ت رف عل ن التع يمك

 . الضوئي عند وجود أي شكوك في التشخيصالمجهراستخدام بالفحص 
ا         جريباتتغطى جذور الشعر المتنامي المسننة عادة ب       • ة، وتكون آله ة وخارجي  داخلي

 .مصطبغة
شبه شكل مضرب         للشعر في الط   • ور االنتهائي جذور قصيرة ذات أطراف منتفخة ت

شعر            ات الكرة، وفي هذا الطور ال يكون لجذور ال ة     جريب ا تكون األجزاء القريب  آم
 .صطباغمن ساق الشعرة قليلة اال

شعر في             )6 ـ 4(توجد عادة أقل من      •  شعرات في الطور االنتهائي، وآلما زاد عدد ال
  .يشير إلى مرض سقوط الشعر الكربيالطور االنتهائي فإن ذلك 

 .إن وجود أجزاء مدببة متكسرة يعتبر دليًال على وجود تساقط الشعر المتنامي -
ى           - شعر عل ساقط ال ره من أشكال ت امي عن غي يمكن تمييز تساقط الشعر المتن

  .أساس التغيرات في ترآيب الشعرة
 إلى )25( ما بين متر تحتوي على  ملي 4عند معاينة عينة من فروة الرأس مساحتها         •

د  .  من الجريبات في الطور االنتهائي)%(15 يكون أقل من ماعادة  ، جريب )(50 عن
، حيث وجود تساقط الشعر المتنامي تكون نسبة الشعر المتنامي إلى االنتهائي طبيعية

ر من  ى )%15(إن وجود أآث شير إل ائي ي ي الطور االنته ات ف اإلصابة  من الجريب
 .تساقط الشعر الكربيب
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ات أي  • ي الجريب ون ف ي الغالف  ةال يجب أن تك رات ف اب أو تغي ود الته ى وج ات عل  عالم
شعر      الداخلي، فإن هذه العالمات ت     شعر       ساعد في التمييز بين تساقط ال ساقط ال امي وت المتن

  .البقعي، وتساقط الشعر ذآري المنشأ، وتساقط الشعر بسبب الشد

  :المعالجة
 يعتبر غير فعال في الوقاية من       )Minoxidil (يلبالرغم من أن استخدام المينوآسيد     •

اتج من العالج الكي         ائي تساقط الشعر الن رة                مي ى تقصير فت ؤدي إل ك ي ه مع ذل ، إال أن
 .تقريبًا  يومًا50الصلع لحوالي 

اتج من العالج الكيم                • ائي إن هدف العالج الدوائي هو تقصير فترة تساقط الشعر الن  .ي
ار             ولألسف فإنه لم تظهر أي أدوية ع       ة من اآلث لى درجة عالية من الفعالية في الوقاي

  .يائيالجانبية من العالج الكيم

  :المآل
 .يعتبر تساقط الشعر المتنامي مرضًا قابًال للشفاء تمامًا •
 . الطبيعي في خالل عدة أسابيع بعد توقف العالجد جريب الشعرة نشاطهستعيي •
نتاج الخاليا البرعمية فقط، وعدم      تؤدي عملية تثبيط انقسام الخاليا إلى توقف إعادة إ         •

 .تدمير الشعر بشكل دائم
 .يائيوفي بعض الحاالت ينمو الشعر من جديد على الرغم من استمرار العالج الكيم •
أحيانًا يختلف لون وترآيب الشعرة الجديدة التي تنمو بعد حدوث تساقط الشعر الناتج             •

  . عن الشعر األصلييائيمن العالج الكيم

  :توعية المريض
يكون لتساقط الشعر الناتج من استخدام األدوية آثار نفسية مدمرة على المريض، فقد              •

ًا       يرفض المرضى عادة تناول العالج ألنهم ال       ان مؤقت شعر سواء آ يتقبلون تساقط ال
 .أو دائمًا

ة    • اره الجانبي ن آث ون م د يك ائهم أي عالج ق ل إعط ذير المرضى قب تم تح يجب أن ي
 .حدوث تساقط للشعر

د        آما • شعر الطبيعي بع و ال  يجب طمأنة المرضى بأن تساقط الشعر مؤقت، ويعود نم
ون                   د عن ل شعر الجدي أسابيع قليلة من توقف العالج، وبالرغم من ذلك يختلف لون ال

 .الشعر األصلي
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  :منشأال ذآري الشعر سقوط .3
 من   من االضطرابات الشائعة التي تصيب آالً      منشأيعتبر تساقط الشعر ذآري ال    

ه                النساء م بأن  والرجال، ولكن نسبة حدوثها تكون آبيرة في الذآور عن النساء، مع العل
سا ي الن رة ف سبة إصابة آبي سجيل ن م ت اقي . ءت ذآري عن ب شعر ال ساقط ال ويختلف ت

سداد                   ل ان شعر، مث ساقط ال أنواع تساقط الشعر في أنه ال يرجع إلى األسباب التقليدية لت
رار غسل ا  رأس أو تك روة ال سامات ف ى  م ببه إل ع س ن يرج شعر، ولك د ال شعر أو ش ل

اجتماع العامل الوراثي مع العامل الهرموني المتمثل في وجود الهرمون الذآري الذي            
  .يسمى األندروجين

ر محدد من          وع غي ى ن يتطور المرض من التحول التدريجي للشعر االنتهائي إل
شعر الز ى ال رًا إل شعر وأخي ابيال شعر االغ سبة ال ون ن ادة تك شعر ، وع ى ال ائي إل نته

ابيالز شعر الز )1:2( غ ى ال ائي إل شعر االنته سبة ال ل ن ابي،  وتق ور غ دأ ظه ادة يب ع
المرض قبل سن األربعين، بالرغم من أنه قد يبدأ ظهوره عند العديد من المرضى عند   

  .سن الثالثين
  

  

  

  

  
   

  
  تساقط الشعر ذآري المنشأ): 8شكل لا(

سبة   ادة ن صيب ع ذآور و )%50(ي ن ال وحظ    م ث ل ساء حي ن الن رة م سبة آبي ن
د      )%13(إصابة نسبة    ساء بع  من النساء قبل سن اإلياس بينما تزداد نسبة حدوثه في الن

سبة                ه يصيب ن ى أن ر       )%75(سن اإلياس، وتشير بعض الدراسات إل ساء األآث  من الن
  .   ًا عام)65(من 
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  :األسباب
شعر ذآري ال       شأ يعتبر تساقط ال ة      من ة مرتبطة بالوراث ه من          حال الرغم من أن ، ب

ة                    ة أو مجموعي اك عوامل خارجي المسلَّم به أنه حالة وراثية، إال أنه ثبت مؤخرًا أن هن
  .قد تلعب دورًا في حدوث هذا المرض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  أنماط تساقط الشعر ذآري المنشأ لدى النساء): 9شكل ال(

  :العالمات واألعراض
 .يبدأ المرض بشكل تدريجي •
ى        تبدأ الحالة عند     • شعر عل النساء بسقوط الشعر عند قمة الرأس، وقد يحدث تراجع لل

 .جانبي الرأس، وبصفة عامة يبقى خط الشعر األمامي
سميك والكثيف والمصطبغ            • يكون التحول تدريجيًا في المناطق المصابة من الشعر ال

وآلما .  قصير وغير مصطبغابيإلى شعر أخف وأقصر، ثم في النهاية إلى شعر زغ     
ذلك          زاد تطو  ًا، وآنتيجة ل ر المرض يقصر طور التنامي بينما يبقى طور الراحة ثابت

شعر              وتكون  . يزداد عدد الشعر في طور الراحة وقد يالحظ المريض زيادة سقوط ال
النتيجة النهائية عبارة عن منطقة خالية من الشعر، وتختلف هذه المنطقة من مريض              

وعادة تفقد النساء الالتي يعانين . رأسإلى آخر ولكنها تكون أآثر وضوحًا عند قمة ال
ى                 ؤدي إل من تساقط الشعر ذآري الشكل الشعر بشكل منتشر على قمة الرأس، مما ي
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شعر          ًا من ال ة تمام ويبقى خط   . تنحيف الشعرة بشكل أوضح وقلما تظهر أماآن خالي
  .الشعر األمامي موجودًا

  :تشخيصال
ن ال   ي م اريخ المرضي والفحص اإلآلينيك ر الت ي  جويعتب ة ف ر أهمي ب األآث ان

د وجود مظاهر اال          ،  تشخيص المرض   ساء عن ل         سترجال وفي الن ى تحلي اج إل د نحت  ق
ات أن   رجح بعض النظري ستوستيرون، وت ِتيُرون والت ي آندُروس درو إيب ون ِديهي هرم

ستوستيرون ال      ي تحليل مستوى الت ى وجود ورم استرجالي،              كل ة عل ًا للدالل  يكون آافي
هرمون  ل ا ي هرمون الدرقية فإنه يوصى بعمل تحليل لمستوى        وعند توقع وجود خلل ف    

  .درقيةللمنبه ال

  :المعالجة
ة                 :العالج الدوائي  .1 ة األمريكي ة واألدوي ة األغذي ل هيئ تم اعتماد مستحضرين من ِقَب

 . والفيناستريد)Minoxidil (لعالج تساقط الشعر ذآري الشكل وهما المينوآسيديل
ي  .2 الج التجميل ضمن الكري :الع ات ا ويت ات والبخاخ شعر   م ف ال ستعمل لتكثي ي ُت لت

 .الناعم
  . الشعررعمثل جراحة إعادة ز :العالج الجراحي .3
  
  :الصماء الغدد في خلل نتيجة الشعر تساقط .4

ة  ازدياد أو الشعر تساقط في رئيسيًا دورًا الهرمونات خلل يؤدي شعر  آثاف  في  ال
اطق ر المن وب غي ا، المرغ ن  به م وم ذه أه ات ه ونالهر الهرمون ذآري م  ال

ستوستيرون( ث ،)الت ؤدي حي ادة ت رازه زي ى إف قوط  إل شعر ضعف أو س ي ال روة ف  ف
ساقط  مباشرة  عالقة الحمل منع حبوب أنواع بعض الستخدام أن آما الرأس، شعر  بت  ال

سولين  إفراز من آل في الخلل يسبب آما النساء، عند داء  (األن سكري  ال رازات  ،)ال  وإف
  .الشعر بتساقط اإلصابة إلى اميةالنخ والغدة الدرقية الغدة

  
  :األدوية استخدام نتيجة الشعر تساقط .5

ا              قد يحدث تساقط الشعر نتيجة استخدام بعض األدوية مثل األدوية السامة للخالي
ة          ة المثبط دم، واألدوي ي ال يولة ف سبب س ي ت ة الت سرطان، واألدوي الج ال ة ع آأدوي

اليوم،  دامواستخ للمناعة، وبعض األدوية المضادة للدرقية،       اول  الث دة  جرعات  وتن  زائ
  .A فيتامين من
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  :الجلد اللتهاب المصاحب الشعر سقوط .6
عندما ينتشر داء الجلد االلتهابي يكون مصاحبًا بتساقط الشعر، آما هو الحال 

  .في حالة احمرار الجلد الناتج عن مرض الصدفية أو مرض اإلآزيما الوخيم
  

  :الموضعي الشعر تساقط) ب(
 (Alopecia areata)) ُبَقِعيَّةال َثْعَلَبٌةال (البقعي الشعر تساقط
  :تعريفال

روة               تساقط الشعر البقعي هو حالة شائعة يتساقط فيها الشعر، ويؤثر عادة على ف
اطق أخرى من                  ى من ًا عل ؤثر أحيان الرأس وقد يظهر في الوجه والحاجبين ومع ذلك ي

ا، و           . الجسم ى حد م رأس            يبدو تساقط الشعر سريعًا إل دًا من ال ًا واح ًا يكتنف جانب غالب
رأس،         روة ال ي ف ف ف اب خفي ًا الته صاحبها أحيان د ي ا ق ر آم ب اآلخ ن الجان ر م أآث

  .ويختلف هذا النوع من تساقط الشعر عن تساقط الشعر ذآري الشكل

  :سباباأل
از         سببه بعض االختالل في الجه ترجح األدلة الحالية أن تساقط الشعر البقعي ي

اعي، و ذا الالمن ؤدي ه لي ى خل از إل شيط جه ة ال تن ة المناع سم (ذاتي ة الج ي مهاجم ه
ة من الجسم              )لبعض أنسجته  سجة معين اعي أن وفي  . ، وآنتيجة لذلك يهاجم الجهاز المن

سم          اعي للج از المن اجم الجه ة يه ر معروف باب غي ي وألس شعر البقع ساقط ال ة ت حال
  . جريبات الشعر ويعطل تكوين الشعر الطبيعي

ة،             يرتبط تس  اقط الشعر البقعي أحيانًا بأمراض أخرى من أمراض المناعة الذاتي
ة           )األرجية (مثل أمراض الحساسية   اق، ومرض الذئب ة، والبه دة الدرقي ، وأمراض الغ

دث     ا يح ي، آم ون التقرح اب القول دي، والته اب المفاصل الروماتوي ة، والته الحمامي
رد من أ                  ر من ف د أآث ًا عن شعر البقعي أحيان رجح       تساقط ال ا ي راد األسرة الواحدة مم ف

  .وجود الدور الوراثي في هذا المرض

  :نواعاأل
واع  (من أآثر أشكال   ر                )أن ة أو أآث شارًا هو وجود بقع شعر البقعي انت ساقط ال  ت

رأس          روة ال ى ف شعر عل ام في                . يتساقط منها ال ز بضعف ع وع يتمي اك ن ا يوجد هن آم
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شر             شعر البقعي المنت ساقط ال شعرة ُيعرف بت روة           حجم ال ساقط آل شعر ف ًا يت ، وأحيان
ضًا                      ساقط آل شعر الجسم أي سمى ت شامل، وي شعر ال الرأس في حالة ُتعرف بتساقط ال

  .بتساقط الشعر الشامل
  

  

  

  

  ثعلبة بقعية منتشرة ) ب                                  (علبة شاملةث) أ      (          

 
  

  

  

  ثعلبة بقعية) د(                                       ثعلبة بقعية) جـ (            

  أنواع تساقط الشعر البقعي): 10شكل ال(
  

  :العالمات واألعراض
ادرًا   ،يصيب تساقط الشعر البقعي غالبًا األطفال والمراهقين وصغار البالغين          ون

ب آما يعتبر تساقط الشعر البقعي غير معدي، آما يج    وما يؤثر على األطفال الرضع،      
ة                  اول أدوي د توقف تن ذي يحدث بع ل  عدم الخلط بينه وبين تساقط الشعر ال  هرمون    مث

شعر           آوسيلة ستيرون والذي ُيستخدم  اإلستروجين أو البروج   ساقط ال سل أو ت  لتنظيم الن
  .المرتبط بالحمل

ة التعجب                    بيه بعالم  ،من أبرز عالمات تساقط الشعر البقعي هو وجود شعر ش
اطق    ي من شعر ف ذا ال د ه ة يوج ة    معين تخدام العدس اطق باس ذه المن ة ه ن رؤي ، ويمك

رأس                 روة ال دًا من ف يظهر  (المكبرة وتظهر في صورة شعر قصير متقصف قريب ج
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ة من        )مثل عالمة التعجب   اطق المصابة ظاهرة وخالي ، وتبدو جريبات الشعر في المن
  .الشعر

  :المآل
 دون أي عالج،  تقريبًا من المرضى من جديد خالل عام)%(50ينمو الشعر عند    

د، ويظهر شعر                شعر من جدي و ال ال نم ّل احتم ا ق شعر آلم وآلما طالت فترة تساقط ال
  .بي في المناطق التي يبدأ فيها الشفاءازغ
  

  :الندبي الشعر تساقط) جـ(
شعر    ساقط ال ن ت وع م و ن ه
شعر ب ال ف لجري ه تل دث في  ،يح

ذلك ال رة     ول شعر م و لل دث نم يح
صابة،    ة الم ي المنطق رى ف و أخ  وه

ل     دة عوام ابة بع ة اإلص دث نتيج يح
زي أو        :مثل القراع اإلنجلي اإلصابة ب

تم     وف ي ي س دي والت راع البل الق
  .شرحها

  

  :القراع اإلنجليزي .1
رأس                    د ال ات يصيب جل بعض الفطري سببه اإلصابة ب دوى ت هو مرض شديد الع
ة من                   التالمس المباشر بشخص مصاب أو باستعمال أدوات ملوث  والشعر، ينتقل إما ب
سان                وان إلن رأس، أو من حي شعر أو غطاء ال ة أو فرش ال شخص مصاب مثل الطاقي

  :مثل القطط والكالب وينقسم إلى ثالثة أنواع

  :النوع القشري •
رأس               روة ال صغار حيث يصيب ف من أآثر األنواع انتشارًا، ويصيب األطفال ال
شكل أو         ستديرة ال رأس م روة ال ن ف ساحات م دة م ساحة أو ع كل م ى ش ر عل  ويظه

  تساقط الشعر الندبي): 11شكل ال(
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ى                    ة المصابة حت شعر في المنطق ة صغيرة، ويتقصف ال بيضاوية تغطيها قشور جيري
  .متر، آما قد توجد التهابات في فروة الرأس ي مل) 3 ـ1(يصل طوله إلى حوالي 

  :النوع األملس •
رأس                     يصيب   ددًا من ال ار، ويصيب جزءًا مح ر من الكب ال أآث وع األطف هذا الن

روة            تترافق معه التهابات حول منبت الشع      د ف د خروجه من جل ر، ويتقصف الشعر عن
  .الرأس، لذا يظهر الجزء المصاب على شكل بقعة ملساء تغطيها نقط سوداء

  :النوع البثري •
ث       صدر، حي ة الم ات حيواني بعض الفطري ابة ب ة اإلص وع نتيج ذا الن دث ه يح

ث نتيجة حدويتسبب في تكوين دمامل أو بثور في حجم الزيتونة أو الليمونة الصغيرة،  
الت الشعر، ويؤدي اإلهمال في عالج هذا النوع من الفطر إلى التهابات شديدة في بص  

الت الشعر مما يؤدي إلى سقوط الشعر وعدم دوث ندبات في فروة الرأس وتلف بصح
  .نموه مرة أخرى

  
  ):العسلي(القراع البلدي  .2

ز بظهور         هو مرض فطري يتمي
ا  ون له فراء الل شة ص ة ه شور جاف ق

زة   ق الفنجان         رائحة ممي ى شكل طب  عل
، )ذات حواف مرتفعة ووسط منخفض    (

شعر،    ون ال ر ل وع بتغي ذا الن ز ه ويتمي
وع          ذا الن آما يؤدي اإلهمال في عالج ه
دبات            رك ن شعر وت ات ال إلى تلف جريب
رة           شعر م في فروة الرأس لذا ال ينمو ال

  .أخرى في المنطقة المصابة
  

  :التشخيص
 .ظهر الفطر في هذا الشعر للشعر المصاب حيث يمجهريبالفحص ال .1
  .أخذ عينة من الجزء المصاب أو القشور وعمل مزرعة للفطر .2

  القراع البلدي):12الشكل (
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  :المعالجة
 أدوات تالمس المنطقة المصابة، مثل فرش       ةيجب عزل المريض وعدم استعمال أي      .1

 .الشعر أو أغطية الرأس أو وسائد النوم التي تخص المريض
 .خرينآ ألشخاص العناية بنظافة الرأس وتغطيتها لمنع انتشار المرض .2
 .يجب فحص المخالطين للمريض، وذلك الآتشاف العدوى وعالجها مبكرًا .3
 . وذلك بإعطاء مضادات الفطريات الموضعية،العالج الموضعي .4
 .لفطرياتل ة مضاد مناسبةوذلك بإعطاء أقراص ،دوائيالعالج ال .5
  

  :أنواع أخرى من تساقط الشعر) د(
  :هوس نتف الشعر .1

واع       يعتبر هذا النوع من تس     اقط الشعر من األمراض النفسية، حيث يعتبر أحد أن
ي                السلوك القهري الذي يتجه فيه المريض أو المريضة إلى نزع الشعر من األماآن الت
م   ر طبيعي فه ول وغي ر مقب سلوك غي ذا ال رفتهم أن ه ع مع ي جسمه، وم ا ف و فيه ينم

ر    يداومون عليه ويحاولون إخفائه عن األهل، وينتشر هذا النوع عند            النساء بدرجة أآب
رتبط                        ًا في أي سن وي ة، ولكن يظهر أحيان عن الرجال ويكثر ظهوره في سن الطفول

عب، وم        ف ص سان لموق رض اإلن ًا بتع رض أحيان ذا الم دوث ه ذا  ح راض ه ن أع
شارب          ،المرض نتف شعر الرأس    وأحيانًا مناطق أخرى من الجسد مثل الحاجبين أو ال

ؤد  ا ي ة، مم ين أو اللحي وش الع ن  أو رم اطق م ور من ى ظه شديدة إل االت ال ي الح ي ف
ل،                  ة وتنمي صاحبها حك د ت ة وق ر مؤلم شعر غي الصلع في الرأس وتكون عملية نتف ال
اب والوسواس               ل االآتئ وقد يصاحب هذا المرض بعض األمراض النفسية األخرى مث

  :وتشير التقارير النفسية إلى وجود نوعين من نتف الشعر. القهري وقضم األظافر
وع              :ع األول النو - سادسة من العمر وهو ن ة وال ين الثاني ا ب ة م يظهر في سن الطفول

 .عابر غالبًا
  .  يحتاج إلى عالج في سن المراهقة وهو غالبًايظهر :النوع الثاني -

  :المعالجة
اب               ينقسم العالج إلى شقين العالج النفسي والعالج الدوائي الذي يشمل مضادات االآتئ

  .ومضادات الوسواس القهري
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  :تساقط الشعر نتيجة الشد المستمر للشعر .2

شد               وم األم ب صغيرات في سن المدرسة حيث تق ات ال د الفتي وع عن يكثر هذا الن
ا               ى الخلف صانعة م انبين أو إل شعر الطفلة بقوة بعد تمشيطها، ثم تقوم بتثبيته على الج

سمي  رس "ي ل الف د    " ذي شعر وُيِح سقط ال شد ي تمرار ال ل واس ذا الفع رار ه ع تك ث وم
ساق ا يحدث ت امي، آم شعر األم ي خط ال ًا ف ى تراجع ده عل رده وش شعر آنتيجة لف ط ال

ا   يائية، أو استعمال المكواة أو الفرد بالمستحضرات الكيم       لفائف الشعر األسطوانية    فكله
  .تضعف الشعر وتؤدي إلى سقوطه

  

  
  
  
  

  

  
  

  نتيجة الشد المستمر للشعر تساقط الشعر): 13شكل ال(

 :جة الضغطتساقط الشعر نتي .3
ورهم، حيث يحدث                   ى ظه يحدث هذا النوع عند الرّضع الذين ينامون معظم الوقت عل

ى           ستمر عل رأس       سقوط للشعر نتيجة الضغط الم ة واحدة من ال ة من         ناحي ة خالي ، وتظهر بقع
ة     يم األم ضرورة                      .الشعر على تلك الناحي شعر يجب تعل ساقط ال وع من ت ذا الن ة من ه وللوقاي

ه            تغيير وضعية نوم ا    اظ علي ه للحف ى أحد جانبي ادة عل ك بوضع وس لطفل من وقت آلخر، وذل
  .بهذه الوضعية أثناء النوم

  
 :تساقط الشعر نتيجة اإلصابة بالحمى .4

شديدة        قد يحدث تساقط الشعر أثناء إصابة الجسم ببعض األمراض مثل الحمى ال
األ ابة ب دث اإلص د ُتِح ة، وق ررة المزمن ة المتك راض الجرثومي ض األم نفلونزا وبع
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الشديدة خلًال في بعض مراحل نمو الشعرة؛ مما يؤدي إلى حدوث تساقط للشعر ما بين               
ى )(6 ابيع إل ًا دون عالج )3( أس شعر تلقائي ساقط ال ن ت وع م ذا الن هر ويتوقف ه   . أش

  

 :تساقط الشعر نتيجة سوء التغذية .5

ون ال               ى ل ًا عل ؤثر أحيان ا ي شعر آم شعر، يؤثر سوء التغذية على ترآيب ونمو ال
اتج عن   روتين الن ي الب شديد ف نقص ال ؤدي ال ث ي ة احي اع حمي يم(تب ى ) ريج ديدة إل ش

ك ألن الجسم يحاول تع           شعر          تساقط الشعر؛ وذل و ال روتين بخفض نم ، ويض نقص الب
  .وبالتالي يتساقط بكثرة بعد شهرين أو ثالثة أشهر

  
  :بعض أمراض سوء التغذية التي قد ُتسِبب تساقط الشعر .6

  :نقص الحديد •
ؤدي                    انين من غزارة دم الحيض، حيث ي ينتشر هذا النوع عند النساء الالتي يع
ك                   ؤدي ذل الي ي د، وبالت رة من الحدي ة آبي فقد آمية آبيرة من الدم آل شهر إلى فقد آمي
ساقط    ن ت وع م ذا الن الج ه شعر، وُيع ساقط ال سبب ت ا ي دم مم د بال ي الحدي ى نقص ف إل

د،   الشعر بتعويض نسبة الحديد بتناول األ    طعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الحدي
اول أقراص                     ضًا بتن ا أي ا يمكن عالجه دة والخضروات الطازجة آم مثل اللحوم والكب

  .الحديد
  

    :نقص الزنك •
دخل في                      ا ي ا الجسم آم اثر خالي وين وتك يعتبر الزنك من المعادن المهمة في تك

ى         ترآيب الغدد الدهنية الموجودة في جريبات الشعر، ويحت         الغ إل اج جسم الشخص الب
 ملجرام من الزنك يوميًا، لذا يؤدي نقص الزنك إلى تساقط الشعر وتكّون             )15(حوالي  

  .قشرة الرأس
 يحدث نقص الزنك نتيجة حدوث قصور في عملية امتصاص الزنك، مما يؤدي 
وفر الزنك في بعض                  إلى تساقط الشعر وحدوث تغيرات جلدية مثل التهاب الجلد، ويت

دق،        األغذي ول والبن وب والبق ذور والحب ة والب ة البحري ة مثل الحليب والبيض واألطعم
  .آما تحتوي المنتجات الحيوانية مثل اللحوم على آمية من الزنك
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  :A التسمم بفيتامين •
امين   ن فيت رة م ة آبي اول آمي ؤدي تن ة  Aي ي منطق شعرة ف ماآة ال ل س ى تقلي  إل
  . إلى حدوث تصبغ للجلدالفروة والرموش والحاجبين، آما يؤدي أحيانًا

  
 :تساقط الشعر الناتج عن استخدام مواد التجميل .7

ة يسبب هذا النوع من تساقط الشعر استخدام المواد الكي         ا       ميائي وي عليه ي تحت  الت
ى           مستحضرات التجميل، مثل بعض الشامبوهات وبعض المستحضرات الموضعية عل

ش  رد وصباغة ال ستخدم لف ي ُت ات الت ل المرآب روة، مث تخدامالف شعرعر واس   مجفف ال
شوار( ساقط  )السي دوث ت ى ح شعر إل رة غسل ال ؤدي آث ا ت رة، آم شعر بكث واة ال  ومك

  .للشعر
  
  :تساقط الشعر الناجم عن عوامل فيزيائية .8

شعر     يحدث ساقط ال ة،    نتيجة   هذا النوع من ت بعض العوامل الفيزيائي   التعرض ل
  .الحروق واألشعة السينيةمثل 
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  انيالفصل الث

  عمليات زرع الشعر

ات ي عملي دم ف ي )زراعة(  زرعأدى التق ى عالج بعض الحاالت الت شعر إل  ال
 ومن أنواع زراعة الشعر زراعة الشعر الطبيعي وزراعة  ،آان يصعب عالجها سابقاً  

  .الشعر الصناعي
  

  :زراعة الشعر الطبيعي
شعر  الت شعر سليمة من الشخص نفسه من مناطق آثيفة ب         تعتمد على نقل بص    ال

ا                      أخوذ منه ة الم شعر في المنطق ر منظر ال صلع دون أن يتغي إلى المناطق المصابة بال
  .الشعر

  
  :تقنيات زرع الشعر

ى  وي عل د تحت ن الجل ذ شريحة م تم أخ صي ات وب شعرجريب ة  من الت ال منطق
ة       و ،آثيفة الشعر  ة معين  غالبًا ما تكون مؤخرة الرأس، ويتم خياطة الجرح الناتج بطريق

امي       أفقية ندبة بعد ذلك    مما يترك  شعر الن م   مختفية تحت ال شريحة         ، ث ذه ال ع ه تم تقطي ي
ذه            لإلى أجزاء صغيرة تبعًا      ا زرع ه تم فيه تقنية الزراعة، ويتم عمل فتحات صغيرة ي

  .الشريحة، ثم يتم لف الرأس بضماد تتم إزالته بعد عدة أيام
  

  
  
  
  
  

                
  بعد العملية) ب                                    (قبل العملية  ) أ(              
  منطقة استخالص بصالت الشعر قبل وبعد العملية): 14الشكل (
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وعادة ما ُيطلب من المريض أن ينام بوضع مائل لعدة أيام حتى ال تتأثر منطقة                
ة                الزراعة، وخالل يوم واحد من عملية الزراعة تتكون قشور صغيرة على آل المنطق

سقط   زروعة، ثم تسقط هذه القشور خالل أسبوع من الزرع،الم د ي شعر  وق الموجود   ال
د أوالً     ة          ،على سطح الجل شعر المزروع في         وتبقى الجذور المزروعة خامل دأ ال م يب ث

اة      رات جديدة وت  ل ثالثة أشهر من الزرع، وتنمو شع      النمو خال  النمو مدى الحي ، ستمر ب
دو شعرويب ادة ال سات لزراعة  طبيعي المنظر ويمكن زي دة جل ل ع شعر بعم ة ال  آثاف
 .الشعر

  

  

  

  

  

  

  طريقة زراعة الشعر): 15شكل ال( 

م  ي ت ة الت شعر أو المنطق ا ال أخوذ منه ة الم ي المنطق ل ف د يحدث بعض التنمي وق
ة،              ك المنطق ة لتل د        وزراعة الشعر فيها نتيجة قطع األعصاب المغذي زول بع ا ي ادة م ع

ى مساحة               وتوج ،   إجراء العملية  عدة أشهر من   د عل شعر تعتم ات لزراعة ال د عدة تقني
  :قطعة الجلد المزروعة منها

دة   .1 عرة واح ة ش دة        :زراع ى ع ا عل تم إجراؤه عي وي دير الموض ت التخ تم تح وت
شعر             رة من ال تم زراعة أعداد آبي ا، وي جلسات، ويتم فيها زراعة آل شعرة بمفرده

  .حدةفي الجلسة الوا

ا زراعة خصلة       ،خدير الموضعي وتتم تحت الت   :زراعة خصلة من الشعر    .2 تم فيه  وي
سة       )8 ـ 5(من الشعر تحتوي على   ر من خصلة في الجل  شعرات، ويمكن زرع أآث

  .الواحدة
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شعر  .3 ن ال رة م صلة آبي ة خ تم :زراع ا   وي تم فيه ام، وي دير الع ا تحت التخ  إجراؤه
  . رات الشعزراعة خصلة تحتوي على عدد آبير من الشعيرات قد يصل إلى آالف

شعر      الزراعة   .4 از زراعة ال از           يوه  :باستخدام جه تم باستخدام جه ة ت ة حديث  طريق
ادة زرعه                  م إع رأس ث يعمل على شفط الشعر من المنطقة الخلفية من مؤخرة فروة ال
ام                        سرعة إتم ة ب ذه الطريق ز ه صلع، وتتمي اطق المصابة بال في نفس الوقت فى المن

  .ت فى جلسة واحدةراحيث يمكن زراعة عدد آبير من الشععملية زراعة الشعر، 

ة من مؤخرة          :الزراعة باستخدام اإلبر   .5 وتعتمد هذه الطريقة على أخذ شريحة جلدي
ة      ك ندب د ذل رك بع ا يت ة مم ة معين اتج بطريق رح الن ة الج تم خياط رأس، وي روة ال ف

ى  ة  شع  بالعرض مختفية تحت الشعر النامي، ثم يتم تقطيع هذه الشريحة إل رات رفيع
زات         يتم وضعها على إبر خاصة       صلع، ومن ممي اطق المصابة بال وزرعها فى المن

ى        ان الزراعة ويمكن الزراعة عل رًا مك رك أث سافات   استخدام هذه اإلبر أنها ال تت م
ل الحواجب       زرع مث متقاربة، آما يمكن استخدام هذه اإلبر لزراعة األماآن صعبة ال

  .والرموش

د    وتتم بوضع أآياس  :زرع الشعر باستخدام الموسعات الجلدية  .6 ة تحت الجل مطاطي
د                         اخ الجل ى انتف ؤدي إل ا ي ول ملحي، مم اء مقطر أو محل ثم يتم حقن تلك األآياس بم
ذا الكيس من تحت                     وتمدده فوق هذا الكيس، ثم بعد عدة أسابيع يتم إفراغ وإخراج ه
تم استخدامها في                ي ي د، وهي الت دة من الجل ة زائ ى وجود منطق ؤدي إل الجلد، مما ي

  . ابة بالصلعتغطية المنطقة المص

صلع          :استئصال الصلع المحدود   .7 ة المصابة بال ة باستئصال المنطق وتتم هذه الطريق
د                 ك بع باستئصال قطعة من الجلد على شكل نجمة ثالثية آما يظهر في الصورة، وذل
ة                  تم خياطة حواف الجرح المتبقي عمل تمديد للجلد باستخدام الموسعات الجلدية، ثم ي

 .ر ندبة الجرحتظه بطريقة معينة حتى ال

  

  

  

  
  الت الشعروحدات بص): 16الشكل (

 بعد استخراجها وقبل تجهيزها
الت  صوحدات ب ):17الشكل (

 الشعر جاهزة للعملية
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ى شكل مجموعات             :استخالص جريبات الشعر   .8 شعر عل و ال ذه    بداية ينم سمى ه ت
ب دات الجري ات وح ى . المجموع ة عل دة جريبي ل وح وي آ نتحت دد م شعرات ال  ع

ا تكون مصحوبة                 ع شعرات، آم ى أرب وي عل ا تحت ة    ونادرًا م دة دهني ذه    ،   بغ تم ه وت
شعر  ردة من ال ات منف ذ جريب ة بأخ ون الطريق م يقوم تخدام أداة خاصة، ث ك باس وذل

ي           دًا ف ك بعمل شقوق صغيرة ج صلع وذل اطق المصابة بال ورًا في المن ا ف بزراعته
ة عدم                 مكان الزراعة ثم يتم غرس الشعر في هذه الشقوق، ومن مميزات هذه الطريق
ك سرعة                   ى ذل شعر، عالوة عل ا ال أخوذ منه ة الم الحاجة إلى عمل جرح في المنطق

ن الزرع، ومن مميزات هذه الطريقة أيضًا أنه يمكن استخالص شعرالجسم التئام مكا
زم     ة إذا ل ذه العملي ن ه سات م دة جل راء ع ن إج رأس، ويمك ة ال ي منطق ه ف وزراعت

  .  األمر
  
 
  
  
  

  

                 
  بعد ثمان أشهر                         بعد شهرين                        

  تبرع بصالت الشعر بعد العمليةقة منط): 18الشكل (
  )بعد شهرين وبعد ثمان أشهر(

  
  

  :ما بعد عملية زراعة الشعر
ب ع د يعق شع ق ساقط بعض ال شعر ت ة ال ة زراع ديل ملي ة تب وإحالل رات آعملي

  .الت المزروعة تلقائيًايعود إنبات البصطبيعية ما تلبث أن تقل و
شع  و ات زراعة ال ا لكن يبقى و ر ورغم نجاح عملي ي تطوره اجب المريض ف

ل          ادي العوام ب تف ا يج عية، آم ات الموض تخدام العالج ائج باس ى النت ة عل المحافظ
   .المسببة لتساقط المزيد من الشعر
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  الفصل الثالث

   ناية بالشعرعنصائح لل

هناك بعض المالحظات العامة للمحافظة على صحة وسالمة الشعر 
  : صحيعرنقدمها في شكل نصائح للحصول على ش

 
 

  
  

  
  ال تعتبر نعومة الشعر وحدها هي عنوان جماله،* 

    ولكن النظافة والصحة يسهمان بدرجة آبيرة في
  .رالشع جمال  إبراز 

  .أوًال الشعر سقوط تجنب جميع أسبابيجب * 

  .معالجة أمراض فروة الرأس مثل القشر والقمل* 

      آمية آبيرة من المياه أثناء اليوم للحفاظ على تناول* 
  . أيضًاشعرالجسم وبالتالي الصحة    

  ألنها. سنان خشبيةأذات أو فرشاة  مشط استعمال* 
     ثناء أالذي يتولد   المجال الكهروستاتيكيحدوثتمنع    
  و المعدنية مع الشعرأاحتكاك األمشاط البالستيكية    
  . بالتالي تمنع التقصفوفروة الرأس  أو   

 .ية واسعةاستخدام مشط أو فرشاة ذات أسنان خشب* 

   عدم استعمال أدوات الغير الشخصية مثل الفرشاة *
  .والمشط  
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   نزع الشعرة منىإليؤدي تمشيط الشعر بعنف * 
   يجب تجنب تمشيط، لذاالشعر بصلتها أو تقطيع 
  .بعنف الشعر 

   الفيتامينات األطعمة التي تحتوي علىتناول* 
  ات مثل الكثير من المنتج فيوالذي يتوفرالحديد و   
   آما ُينصح،ةالطازج واللحوم والخضروات الكبد   
   Aفيتامين بتناول األطعمة التي تحتوي على    
   والجزر وزيت آبدحليب الفي يتوفر الذيو   
  بتناول األطعمة التي تحتوي أيضًا  وُينصحالحوت،   
  البندقآل من فى  يتوفرالذي و ،Eعلى فيتامين    
  القمح مثل القشور ةنزوعغير م واللوز والحبوب   
  .وآذلك الخضروات   

  المبلل الشعر ألنعدم تمشيط الشعر وهو مبلل * 
  .تقطعالسريع    

  يجب عدم استعمال أنواع الشامبو الرديئة واستعمال * 
    األنواع الجيدة منها، ألن أنواع الشامبو الرديئة تؤدي

  .  إلى ضرر وتلف الشعر

      آلة بلطف وفي بالفرشا الشعرتنظيف وتسريح* 
  .قبل غسل الشعروذلك  ،االتجاهات   

  آل فترة وذلك لتنشيط الدورةس أتدليك فروة الر* 
  الدموية، وذلك باستخدام أطراف األصابع في حرآة    
  .دائرية ثم يتم بعد ذلك تمشيط الشعر بالفرشاة   

  الساخن جدًا آي ال  بالماء الشعرغسلتجنب * 
  .يفقد بريقه   
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  ح الشعر وهو مبلل وذلك ألن بصالتتجنب تسري* 
  .  الشعر تكون ضعيفة في هذه الحالة

  .عدم فرك الشعر بقوة أثناء تجفيفه* 

  .عدم لف الشعر بالمنشفة لمدة طويلة* 

  شعر بمياه شديدة السخونة، فإن ذلك التجنب غسل * 
    استخدام المياه ب ُينصح، ولكن ةبشرالشعر وال ييؤذ   
  .ئة أو الباردةالداف   

  عدم المبالغة في غسل الشعر وبالتقليل من استعمال * 
  . شعر من زيوته الطبيعيةال يجرد ألنه ،الشامبو   

     تحتوي علىيتجنب استخدام منتجات الشعر الت* 
     لى إ أو الكحول، فهذه المواد تؤدي فورمالدهيدال   
  م ااستخدب ُينصحذلك   منجفاف الشعر، ولكن بدًال   
  .المنتجات الطبيعية   

  تجنب استخدام اآلالت الساخنة لشعرك آمجفف * 
  .الشعر الساخن ومكواة الشعر   

  مستحضرات التجميلعــدم اإلفـراط في استخدام * 
  مثل مثبتات الشـعر، والصبغات وخاصة  يميائية الك  
  الصـبغات الصـناعية، ومنتجات تجعيـد وتنعيـم    
     ؤدي إلى تلف الشعر الحتوائها علىالشـعر ألنها ت   
  .المواد الكيميائية والسموم  
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شعر أثبت                ة عن ال دى العام ة ل شائعة الخاطئ اهيم ال هناك الكثير من المف
  :العلم عدم صحتها منها

 
  

   وسبب خطأالشامبو يمنع تساقط الشعر ويعالجه،* 
   أن الشامبو يعتمد مفعوله على إزالةهذا المفهوم   
  الشحم من فروة الرأس وما يعلق بها من أوساخ، لذا   
  يعتبر الشامبو منظف للشعر فقط وليس مقوي   

  .للشعر أو مانع لتساقطه   

  الشامبوهات المضاف إليها بعض الخالصات مثل* 
  ، الت الشعرو البيض والتفاح والصبار تغذي بصشامب   

   المفهوم أن الشامبو للتنظيف فقط   وسبب خطأ هذا
  .وليس للتغذية   

  ، وهذا المفهوم خاطئالبلسم مقوي لجذور الشعر* 
  .ن البلسم يعمل على تصفيف الشعر  أل

     وهذا  حمامات الزبادي والنخاع تغذي الشعر وتنميه*
  .المفهوم خاطئ أيضًا  

  ؛ بل على العكس يحتاج ئيحتاج الشعر إلى الماء الداف ال* 
     آي يذوب الشامبو ويزيل ، وذلك ئالشعر إلى الماء الداف   
  .األوساخ المتراآمة على الشعر   

  تؤدي إلى زيادة آثافته، ذلك ألن عدد الشعر إزالة* 
    في الجسم مرتبط بالناحية الجينية  الشعر بصالت   
  .، وليس له عالقة بإزالة الشعر)الوراثية(   

  المتقصفة باستخدام الشامبو الشعر يمكن معالجة نهايات* 
  ، وهذا ليس صحيحًا ألن الشامبو أو البلسمأو البلسم   

  .صفيف وليس التغذيةت   يعمل على التنظيف وسهولة ال

   يزيد قص الشعر من سرعة نموه، والصحيح أن نمو*
   .الشعر يؤثر فيه فقط الغذاء   
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 :نصائح عند استخدام مجفف الشعر
 
 

  
   استخدام مجفف الشعر بعدم ترآيزهُينصح عند* 

  إلى تقصف  الحرارة العاليةعلى فروة الرأس حتى التؤدي           
  .الشعر وجفافه          

  تجفيف الشعر بمنشفة دائمًا قبل البدء باستعمال مجفف         * 
  يكون مبلًال يتطلب ذلك استعمال  الشعر إذ أنه عندما          
     إلحاق  مجفف الشعر وقتًا أطول، مما يزيد من احتمال          
  .الضرر بالشعر         

  عدم استخدام الهواء الساخن جدًا في مجفف الشعر، * 
  مسافة ومحاولة إبعاده بقدر اإلمكان عن الشعر   
     على األقل، إذ أن المسافة األقرب قد سنتي متر )15(   
   الوحيد لذلك هو عند الستثناءا تؤدي إلى حرق الشعر،   
  ودائري وله مثل  ر ذي رأس آبيراستعمال مجفف الشع   
  أسنان المشط ، والتي تكون عادة مصممة خصيصًا    
  .المجفف عن قرب الستعمال   

  مجفف باستمرار، وعدم الترآيز علىتحريك ال* 
  .منطقة واحدة من الشعر ألآثر من ثانيتين   
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