
 

  

 دليلك لصحة الشعر

Hair Health Guide 

 



 

 الصلع الوراثي

Pattern Hair Loss   

(Androgenetic alopecia) 

 



 ؟الصلع الوراثيماهو 

 .مميز ونسق توزيعي نمط في للشعر تدريجي فقدان هو

 سنة 30 سن في اإلناث في ٪12 اإلصابة نسبة تبلغ •

 سنة. 69-60 بين ٪40- 30و 

 ةسن 29-18 بين ٪16 اإلصابة نسبة تبلغ الذكور في بينما •

 .سنة 49-40 نبي ٪53و

 

 

 

 

 

 

 



 الوراثي؟ الصلعأسباب ماهي 

 وراثية أسباب •

 شائعة لمرض الصلع الوراثي؟ال األعراضما هي 

 وفي الرأس قمة في الوراثي الصلع يظهر ل:الرجا لدى

 الشعر فقدان طريق عن تمييزه ويسهل األمامية، الرأس فروة

 .اإلنجليزية باللغة M حرف شكل على

 في قمة الرأس الشعر فية خف   هناك يكون اإلناث: لدى

 ال يحصل انحسار في مقدمة الشعر. بينما

 

 

 

  

 



 من الصلع الوراثي؟ العالجطرق  ماهي

 .المينوكسديل الموضعي •

  .حبوب الفينيسترايد  •

 .البالزما حقن •

 .الشعر زراعة •

 .الجذعية الخاليا حقن •

 

  

 

  



 

 تساقط الشعر الكربي

Telogen Effluvium 

 



 ؟تساقط الشعر الكربي ماهو

 كثافة في عام انخفاض مع الشعر تساقط حالة

 معظم في مؤقت الكربي الشعر تساقط الشعر،

 .جديد من الشعر وينمو الحاالت

 

 

 .الرجال في منه أكثر النساء الكربي الشعر تساقط يصيب

 

 

 

 

 

 



 ؟تساقط الشعر الكربي أسبابماهي 

 رط أو قصور الغدة الدرقية.ف -1

 :دوائية أسباب -2

 الدرقية الغدة هرمون مستويات تخفض التي األدوية. 

 المنشطات. 

 الحمل منع أدوية. 

 الهيبارين الدم سيولة أدوية. 

  :الغذائي والنمط بالتغذية متعلقة أسباب -3

 .الزنك نقص •

 .أ فيتامين تناول في اإلفراط •

كالجراحات الحرجة،  أشهر 3 الى شهر فترة خالل للقلق تبعات -4

 بعد الوالدة واإلجهاد النفسي.

 

 



 

 لتساقط الشعر الكربي؟ الشائعة األعراضماهي 

 صلع إلى تتطور وال %50 أقل منبنسبة  الشعر كثافة تقل •

 .كامل

 .الشعر غسل بعد الشعر تساقط ُيالحظ ما أكثر •

 العارض من أشهر 3-2 عدد بعد عادة الشعر تساقط يحدث •

 .الُمسبب

 

 

 

 

 

 



 

  مرض تساقط الشعر الكربي؟ تشخيصكيف يتم 

 .المرضي التاريخ •

 .السريري الفحص •

 .الجلدي المنظار •

 .الرأس فروة من خزعة الدم، تحليل •

 

 

 

 

 

 



 

  من تساقط الشعر الكربي: والوقاية العالج

 مثل مساعدة عالجات استخدام و المسبب المرض عالج •

 .البالزما حقن و المينوكسديل

 

  



 

  

  الثعلبة

Alopecia Areata 

 



 

؟ الثعلبةماهي   

  

 الشعر تساقط تسبب التي الذاتيةهي أحد أمراض المناعة 

 . الشعر بصيالت التهاب نتيجة متفرق بشكل

 



 في أي عمر يظهر مرض الثعلبة ؟ 

 

 

 

 

  

 عند عادة   يبدأ ولكنه عمر أي في يظهر أن يمكن

ا) والشباب األطفال ا 30 من أقل غالب   (. عام 

 



 ماهي األعراض الشائعة لمرض الثعلبة؟ 

 فروة على صلعاء بقع شكل على مفاجئ بشكل يبدأ عادة •

 .الحكة مع تترافق قد الرأس

 .ندوب وبدون الشعر من خالية دائرية كبقع تبدو •

 خشونة بيضاء، بقع حفر، ظهور مثل األظافر: في تغيرات •

 .وترقق

 وأمراض البهاق مثل األخرى الذاتية المناعة أمراض وجود •

 .الذاتية بالمناعية المتعلقة الدرقية الغدة

  



 كيف يتم تشخيص مرض الثعلبة؟ 

 . الشعر تساقط مناطق فحص خالل من تشخيصه يتم •

 .الصلع منطقة من خزعة أخذ إلى يتطلب األحيان، بعض في •

 صابةاإل احتمالية في الجلدية األمراض طبيب اشتبه إذا •

 إجراء الضروري من يكون فقد آخر، ذاتي مناعي بمرض

 .إضافية اختبارات

  



 

 ماهي طرق العالج والوقاية من الثعلبة؟ 

 .الشعر بصيالت مهاجمة منثبط ي: الموضعي الكورتيزون •

 في الشعر نمو على يساعد حيث موضعي: مينوكسيديل •

 .الشعر تساقط حاالت من العديد

 .القطران تشبه مادة :أنثرالين •

 الشعر تساقط لمواجهة أو الطبي العالج رفض حالة في •

 .وشاح أو قبعة أو مستعار شعر استخدام :العالج فترة خالل

  



 

  

  الدهنية االكزيما

Seborrheic Dermatitis   

 



 كزيما الدهنية؟ ماهي اإل

 

 

 

  الدهنية؟في أي عمر تظهر االكزيما 

 بالغدد الغنية المناطق يصيب التهابي جلدي مرض هو

 .والجذع والوجه الرأس فروة في الدهنية

 

  12يصيب جميع األعمار بذروتين: الرضع )من أسبوعين إلى 

ا( والمراهقين والبالغين  . شهر 

 ا عند الذكور من اإلناث  . التهاب الجلد الدهني أكثر شيوع 

 



 ماهي أسباب االكزيما الدهنية؟ 

 تتواجد التي الفطريات وجود أن ُيعتقد لكن معروفة، غير •

 كيف؟ .ذلك مع يترافق قد للدهون الزائد واإلفراز الجلد في

 مما الفطريات، لنمو غذائي كمصدر الزائدة الدهون تعمل 

 .نموها فرط إلى يؤدي

 ذلك، ومع الجلد سطح على طبيعي بشكل الفطريات تتواجد 

ا تفاعال   تسبب فإنها  يؤدي مما األشخاص، بعض لدى التهابي 

 .الجلدي الطفح ظهور إلى

  



 ماهي األعراض الشائعة لالكزيما الدهنية؟

 أشكال أخف وهي وحكة، قشرة وجود :الرأس فروة في •

 .الدهنية االكزيما

 وخلف الحاجبين الشعر، منابت خط / الجبين أيضا يصيب قد •

 .األذنين

 .الجفن في احمرار شدة شكل على يظهر ن:العيني حول •

 الرجال عند خاصةبقشور واحمرار ُتصاب قد ن:والذق الخدين •

 .الكثيف الوجه شعر ذوي

 بفترة الوالدة بعد يظهر د:الموالي لدى الدهنية االكزيما •

على شكل قشور صفراء على فروة الرأس وطفح  قصيرة

 يصيب الوجه.

 

 

 



 ؟ األعراض الشائعة لالكزيما الدهنيةماهي 

 قشور مع لموناالس بلون أو أحمر جلدي طفح •

ا ُتعرف الرأس فروة على صفراء دهنية  أيض 

 واألذن واألنف والجبهة المهد غطاء باسم

 .الجلد وطيات الخارجية

ا ُتشفى ما عادة •  .طبي عالج دون تلقائي 

 في المراهم واستخدام المنتظم االستحمام يساعد قد •

 .األعراض تخفيف

 كيف يتم تشخيص االكزيما الدهنية؟ 

 عن طريق التاريخ المرضي. 

 اختبارات إضافية.   

 



 ماهي العوامل المحفزة لالكزيما الدهنية؟ 

 .نفسية ضغوط •

 .والجافة الباردة المناخات •

 .المناعة نقص •

 ماهي طرق العالج والوقاية من االكزيما الدهنية؟ 

 كبريتيد على يحتوي الذي الرأس لقشرة الدوائي الشامبو •

 أو الساليسيليك حمض أو الزنك بيريثيون أو السيلينيوم

 .الكبريت أو القطران

 .الموضعية الفطريات مضادات :األول الخط •

 . الفم طريق عن الفطرياتمضادات  :دةالشدي للحاالت •

 .الحادة االلتهابات حاالت في الموضعية الكورتيزون عالجات •

 

  



 

 

 

 

  

 

  الصدفية

Psoriasis  



 

  ماهي الصدفية؟

 

 

 

  

  وقشورا  جلديا   هي حالة التهابية مزمنة تسبب طفحا  

ما تظهر على الركبتين والمرفقين والجذع  وغالبا   .سميكة

 وفروة الرأس.



 في أي عمر تظهر الصدفية؟ 

 

 

  
  يمكن أن يحدث في أي عمر. إال أنه أكثر شيوعا في

 65-50و عاما   40-20األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

.  عاما 

 .يصيب المرض الرجال والنساء بالتساوي 

 



 ماهي أسباب مرض الصدفية؟  

غير على الرغم من أن السبب الدقيق لمرض الصدفية 

تزيد من خطر هناك بعض العوامل التي ، إال أن معروف

 :، مثلاإلصابة بالصدفية

إذا تم تشخيص إصابة أحد الوالدين : الوراثي العامل

 .بالصدفية، فذلك يجعل احتمالية اإلصابة أكبر

األشخاص الذين يعيشون في مناخات المناخات األكثر برودة: 

أكثر برودة لديهم مخاطر متزايدة لإلصابة بالصدفية بسبب 

الشمس التي ثبت أنها تساهم في قلة التعرض ألشعة 

 .عالج الصدفية

 كبعض أنواع البكتيرياالعدوى بمسببات األمراض األخرى 

 .والفيروسات



 ماهي األعراض الشائعة لمرض الصدفية؟ 

 .ةفضي بيضاء بقشور مغطاة حمراء بقع شكل على تظهر •

 :للصدفية أنواع عدة توجد

ا، األكثر النوع الشائعة:  الصدفية •  يصيب ما وعادة شيوع 

 .الرأس وفروة الظهر وأسفل والركبتين المرفقين

 يصاحبه وقد اللون، في تظهر كتغير :األظافر صدفية •

ن األظافر انفصال  .باألسفل قشور وتكو 

 من صغيرة قطرات شكل ىتظهر عل :النقطية الصدفية •

 الجذع يصيب ما وعادة بالقشور مغطاة األحمر الطفح

 .سنا   األصغر بالمرضى

 واألرداف الفخذ في الجلد تصيب ثنايا: المعكوسة الصدفية •

  .القشور من خالية تكون ما وعادة الثديين وأسفل

 في وألم تورم شكل تظهر على :المفاصل صدفية •

 .المفاصل

  



  كيف يتم تشخيص الصدفية؟

  يتم التشخيص عن طريق:

 للجلد الفحص البدني الدقيق. 

 اخرىعة من الجلد الستبعاد أمراض خز.  

 ماهي طرق العالج والوقاية من الصدفية؟ 

 تغيير نمط الحياة. 

 مراهم التي تحتوي على الكورتزونال.  

 المقشرات وعالجات مضادة للمناعة.  

 ا

ل

  ف



 

  

س   فطريات الرأ

Tinea Capitis   



 

 ماهي فطريات الرأس؟

 

 

 

  

 هي عدوة فطرية تصيب فروة الرأس.

 



في أي عمر تظهر فطريات الرأس؟    

 

 

 

  

بشكل رئيسي.األطفال تصيب   

 



 ؟ الرأسماهي أسباب فطريات 

 .فطرية عدوى وجود بسبب

 ماهي األعراض الشائعة لفطريات الرأس؟ 

 قشور يصاحبها وملتهبة مستديرة منطقة شكل على تظهر •

 .الشعر في وتساقط

 (المتقصف/المتكسر الشعر) السوداء النقاط رؤية يمكن •

 .الصلع منطقة فوق

 الخراج يشبه قيحي تجمع يحدث قد الشديدة، الحاالت في •

 .دائم بشكل الشعر لفقدان يؤدي وقد

 .الحاالت بعض في الليمفاوية الغدد تتضخم •

  



 كيف يتم تشخيص فطريات الرأس؟ 

 اختبار وهو وودز، مصباح باستخدام الفحص السريري  •

 .عدوى وجود على للتعرف الخفيفة ضاءةاإل يستخدم

 .الجلدية طبيب قبل من المجهري الفحص •

  



 ماهي طرق العالج والوقاية من فطريات الرأس؟

 مثل: مضاد الفطريات عن طريق الفم 

 Terbinafine تربينافين •

 Itraconazole إيتراكونازول •

 Fluconazole فلوكونازول •

 .األسرة وأفراد للمريض للفطريات مضاد موضعي شامبو •

 

  



 

 

  

  القمل

Pediculosis  

 



 

 ماهو القمل؟ 

 

 

 

 

  

 بما متعددة مناطق في الشعر تصيب طفيلية عدوى

 .والجسم والعانة الرأس ذلك في

 

  لدىا  شيوع أكثر الرأس قمل تفشي يعتبر 

 .ا  عام 12 إلى 3 سن بين الفتيات

 طب.والر الحار الطقس في أكبر بشكل يظهر  

 



 ماهي أسباب القمل؟ 

 من انتقاله يتم. الرأس فروة دم على الرأس قمل يتغذى •

 مشاركةب أو الرأس إلى الرأس من المباشر االتصال خالل

 .والمشط الرأس وغطاء الوسائد أغطية

 مالمسة أو الجنسي االتصال طريق عن العانة قمل ينتقل •

 .المالبس أو الفراش

 والمالبس الفراش طريق عن الجسم قمل ينتقل •

 .والمناشف

  



 ماهي األعراض الشائعة للقمل؟ 

 حكة.  

 رؤية قمل رمادي في الشعر.  

 رؤية بيض القمل في الشعر وفروة الرأس. 

 تضخم الغدد اللمفاوية في الرقبة وخلف األذن 

 كيف يتم تشخيص القمل؟ 

 البدني، والفحص المرضي خالتاري خالل من •

 المكبرة العدسة طريق عن القمل رؤية يمكن

 .واإلضاءة

 .المباشر المجهري الفحص استخدام يمكن التأكيد، من لمزيد •

  



 ماهي طرق العالج والوقاية من القمل؟ 

 في والمخالطين المصابين األسرة أفراد جميع معالجة يجب

 .العالج من االنتهاء بعد أخرى مرة وفحصهم الوقت نفس

 :الرأس قملعالج ل

 (وpyrethroid) البيرثرويد مثل الموضعية القمل مبيدات •

 .(malathion) المالثيون

 .(benzyl alcohol) البنزيل كحول محلول •

 .الفم طريق عن (ivermectin) إيفريمكتين استخدام يمكن •

 .القمل بمشط النهاية حتى الجذور من رطب تمشيط •

 

  



 ماهي طرق العالج والوقاية من القمل؟ 

 :الجسم قمللعالج 

 .الشخصية النظافة على المحافظة •

 للمالبس حشري مبيد واستخدام المالبس غسل من التأكد •

 .المصابة

 :العانة قمللعالج 

 .(Permethrin - بيرميثرين) الموضعية القمل مبيدات •

 

 الساخن بالماء الفراش مالبس غسل القمل، يجب أنواع لجميع

 .دقيقة 30 لمدة مئوية درجة 52 حوالي حرارته درجة تبلغ الذي

 

  



 

 

  تساقط الشعر المتنامي

Anagen Effluvium  

 



  

 ماهو تعريف تساقط الشعر المتنامي؟ 

لمفاجئ بسبب توقف هو شكل من أشكال تساقط الشعر ا

ويحدث في الغالب بعد العالج الكيميائي  دورة نمو الشعر

 واإلشعاعي. 

 ماهي وجهة نظر علم األوبئة؟

  .النساء و الرجال بالتساويمتنامي يصيب تساقط الشعر ال

 ماهي أسباب تساقط الشعر المتنامي؟

 ميائيياألدوية: العالج الك. 

 العالج اإلشعاعي لفروة الرأس. 

 

 

  

  



 ماهي األعراض الشائعة لتساقط الشعر المتنامي؟ 

  تساقط الشعر العام في غضون أيام إلى بضعة أسابيع

 بعد بدء العالج الكيميائي.

  ي فروة الرأس مثل احمرار أو تغيرات فعادة  ال توجد

  .قشور

  سريريا  وبواسطة المنظار يمكن مالحظة تكسر الشعر

 .الجلدي

  



  كيف يتم تشخيص مرض تساقط الشعر

 المتنامي؟  

 يق التاريخ الطبي والفحص البدنيعن طر. 

 ك حاجة ألخذ خزعة في بعض الحاالت النادرة قد يكون هنا

 .من فروة الرأس

 

 

  

  



من مرض تساقط  والوقايةماهي طرق العالج 

 الشعر المتنامي؟ 

 كن استخدام ال يوجد عالج في الوقت الحالي ول

ُيعد فعاال  في تقليل فترة المينوكسيديل الموضعي 

  .الصلع

 إذا لم يكن هناك ورم خبيث في الدماغ أو فروة الرأس، 

فمن المستحسن استخدام )ربطة( لفروة الرأس أثناء 

ميائي لتقليل تدفق الدم إلى فروة الرأس يالعالج الك

   .الشعر وبصيالت

 أن يمكن مئوية درجة 24 من أقل إلى الرأس فروة تبريد 

.أيض الكيميائي العالج أثناء الشعر تساقط يمنع  ا 

 بشكل الشعر سينمو الكيميائي، العالج توقف بمجرد 

  .غلب الحاالتأ في طبيعي



  

  متالزمة نتف الشعر

Trichotillomania 

 



 ماهي متالزمة نتف الشعر؟

و شكل من أشكال اضطراب الوسواس القهري حيث يقوم ه

 ،المريض بسحب الشعر وال يستطيع مقاومة الرغبة في النتف

 .لى تساقط الشعر بشكل رئيسي في فروة الرأسإمما يؤدي 

الحاجبين والرموش  ويمكن أن يؤثر في بعض الحاالت على

   .العانة وشعر

  



 ماهي وجهة نظر األوبئة عن متالزمة نتف الشعر؟

سنة. 17 – 4بين  ناثعند اإل هوس نتف الشعر أكثر شيوعا    

  



عراض الشائعة لمتالزمة نتف الشعر؟األماهي   

 الصلع.  

 تساقط في الشعر بشكل غير منتظم. 

  يظهر الشعر بأطوال مختلفة )مع وجود جروح في فروة

 الرأس(.

 

 

 

 

 

 

 



 كيف يتم تشخيص متالزمة نتف الشعر؟

 

 استخدام المنظار الجلديو الفحص السريري عن طريق. 

 .عن طريق خزعة من فروة الرأس في بعض الحاالت 

 

  



 ماهي طرق العالج و الوقاية من متالزمة نتف الشعر؟

   عادة ما  سنوات 6المرضى الذين تقل أعمارهم عن

  .يتماثلون للشفاء تلقائيا  

 .العالج السلوكي المعرفي 

  األدوية المضادة لآلكتئاب مثلSSRI, TCA.  

  



 

 

 

 

الشعرأساسيات اال   هتمام ب  

Basics of Hair care 

 



 ماهي اساسيات العناية بالشعر؟

 يزيل الساخن الماء ألن الساخن، بالماء االستحمام تجنب 

ا اجاف   ويجعله للشعر األساسية الزيوت  عرضة وأكثر ومجعد 

 .للتكسر

 الرأس فروة دهنية مدى على يعتمد الغسيل مرات عدد. 

 الدقيقة األلياف من المصنوعة المناشف استخدم 

(Microfiber) ال ناعم بملمس تتميز ألنها الشعر لتجفيف 

 .الشعر تلف الى يؤدي

 ألن ،(االستحمام سائل) بالشامبو الرأس فروة يكتفى بغسل 

 الشعرالدهون. غسل باقي  إنتاج مصدر هي الرأس فروة

 .الالزمة الرطوبة وفقدان الجفاف يسبب بالشامبو

 

 

 



 ضار تأثير لها التي قد يكون ماهي المكونات

 الشعر ؟ على

 المكونات هذه على يحتوي الذي الشامبو شراء تجنب

 بارابين ايزوبروبيل ، بارابين ميثيل مثل الباربين ، 

 بارابين بوتيل بارابين، ايزوبوتيل بارابين ايثيل

 خطاراأل بعض يشكل قد ألنه ، بارابين وبروبيل

 اآلن. حتى ذلك يثبت لم لكن اإلنسان صحة على

 وتسبب البيئة على خطرة مواد وهي :الفثاالت 

 هرمونية. اضطرابات

 الجلد ويمتصها مسرطنة مادة د:الفورمالديهاي 

 بسهولة.

 دخول من الرطوبة يمنع: الميثيكون ثنائي 

 الوقت. مرور مع المسام ويسد الشعر

 والتقشير الحكة يسبب: الريتينيل بالميتات  

 والعينين. الجلد يهيج ل:ِإميدازوليديني 



 

  كيف نقوم بترطيب الشعر؟

  وأطرافهاستخدم كريمات الشعر التي ُتترك على الشعر 

(Leave in). 

  حيث فقط، الشعر نهاية بترطيب قمالبلسم عند استخدام 

 تراكم إلى الشعر منتصف فوق ما لمنطقة الترطيب سيؤدي

  الدهون.

 

 

 

 

 

 

 



 

 ؟ الحرارة من حمي الشعرنكيف 

  تصفيفه قبل الحرارة من الحماية بمنتجات الشعر احِم 

ذات الحرارة  الشعر ومجففات الشعر تجعيد أدوات ستخدامبإ

 .العالية

 أو بخاخاتعلى  الحرارة من الحماية منتجات تكون أن يمكن 

 زيوت. أو كريمات

 

 

 

 

 

 

 



 

 للشعر؟ الشمس لماذا نستخدم واقي

 أضرار من الشعر خصالت لحماية الشمس واقي يستخدم 

 الجفاف إلى تؤدي يمكن أن التي البنفسجية فوق األشعة

 .اللون فقدانو الكثافة فقدانو

 بودرة شكل على الشمس من الواقي الكريم يكون أن يمكن 

 لوشن. من بدال   بخاخ أو

 

 

 

 

 

 

 



 

  الشعر؟ لتجفيف الصحيحةماهي الطريقة 

 فإن ذلك من وبدال   الشعر، لتجفيف الحرارة استخدام تجنب 

ا أكثر الهواء في يجف تركه ا يسبب وال أمان   للشعر. تلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الوسادة على الشعر؟ ماهو تأثير غطاء

 والكتان القطن من المصنوعة الوسائد أكياس تتسبب قد 

 من بدال   استخدم، الخشن قوامها بسبب الشعر تلف في

 .الحريري النسيج أو الحرير من وسادات أغطية ذلك

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الحصان(: )ذيل الشعر ضرار تصفيفأماهي 

 

 ا الشعر شد يؤدي  خط وتراجع تكسر إلى طويلة ولفترات يومي 

 .الشعر

 ا مرونة واألكثر المنخفضة الحصان ذيل تسريحة تعتبر  خيار 

 الجمالي. والشكل الشعر لصحة أفضل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

الكراتين عالج الشعر ب  

Hair Therapy (keratin) 



  

 ماهي الطرق العالجية الشائعة للشعر؟ 

 العالج بالكيراتين

منتج لفرد  عن ةعبار هووعالج الشعر بالكيراتين  استخدامهو 

وله أسماء أخرى  .من التجعد وأكثر لمعانا   ا  ه خاليلالشعر وجع

:مثل  

.اتين البرازيلي، البروتين وغيرهالكير   

عالية من الفورمالديهايد والتي  نسبويحتوي هذا العالج على  

لى عد تسخين الشعر بالحرارة ستتحول إب

  .غاز



 ماهي أضرار استخدام عالج الكيراتين؟

 تهيج الجلد.  

 سأالتهاب فروة الر.  

 تساقط الشعر وتقصفه.  

 تهيج العين.  

 تهيج الحلق والسعال.  

 الصداع.  

 الغثيان.  

 ضيق وصعوبة في التنفس.  

 حرقان في األنف.  

 تيهج الرئة.  

 مضاعفات محتملة في الجهاز العصبي.  

  



للشعرة بيالعالجات العش  

Herbal Therapies for Hair 

 



 ماهي الطرق العالجية العشبية للشعر؟

العالج باألعشاب بديل ممتاز للمنتجات االصطناعية التي قد 

يمكن للمنتجات العشبية عالج العديد من مشاكل  ،تسبب ضررا  

 الشعر مثل تساقط الشعر وجفافه.

 أمثلة العالج بالمنتجات العشبية

 أمال 

ن ملج االنغلزي غني بفيتامين ج والمعادانتاجه من نبات األيتم 

( التي تزود الشعر بالتغذية )الحديد، الفوسفور والكالسيوم

  .ولون أغمق

 

 

 

 



 أمثلة العالج بالمنتجات العشبية

 كليل الجبلإ 

يعزز نمو  عشب للطهي ويستخدم ألغراض شفائيةهو 

الشعر عن طريق تقوية الدورة الدموية وتغذية الشعر، 

 .%2ن أن يكون بديال للمينوكسيديل ويمك

  كركديه 

والكالسيوم والريبوفالفين  1يتكون من الحديد وفيتامين ب

 أكثر كثافة.ور وفيتامين ج والنياسين يوفر شعرا  والفسف

  زهرة العطاس 

 الشعر. تستخدم الزهرة كمشط للشعر لبصيالت 

  زيت جوز الهند 

 .يساعد زيت جوز الهند في نمو شعر المع وصحي     

 

      



 الحناء 

 .والتخفيف من القشرة يستخدم لصبغ الشعر ونموه

  عشبة سرة األرض 

 .يعتقد أنه يزيد طول الشعر ويحفز نموه    

 الصبار 

 الرأس رطبة وصحية وهي داعمة لنموالحفاظ على فروة 

 الشعر.

  عرق السوس 

 .تحفيز نمو الشعر

  زيت اللوز 

 .يوفر زيت اللوز التغذية والنعومة والقوة للشعر

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زراعة الشعر 

Hair Transplant 

 



 ماهي زراعة الشعر؟

  .ا لتساقط الشعرمن  آ و فعاال  تعتبر زراعة الشعر حال  

 ماهي دواعي زراعة الشعر؟ 

  25عمارهم والذكور الذين تبلغ أتساقط الشعر عند اإلناث 

 .فما فوق

  سماكة الشعر )النتائج أفضل في مرضى الصلع

 .األمامي(

 الجدير بالذكر فيما يخص زراعة الشعر :

نتيجة يجب أن يكون لدى المرضى توقعات واقعية لتحقيق ال

 .جلسات متعددة من زراعة الشعر النهائية قد يحتاج المريض إلى

 

 

 



  ؟ستعمالإلموانع اماهي 

  ،صابة حكة ، احمرار، طفح جلدي أو وجود إوجود قشور

 .في الرأس

 السكري، أمراض الغدة صابة باالمراض الجلدية، داء اإل

مراض المناعة الذاتية، االلتهابات الموضعية، الدرقية، أ

 ج الكيميائي، أو التعرض لإلشعاع.التغذية، العال ءسو

 دوية التي قد تؤثر على نمو الشعر واأل ام األدويةاستخد

 .المضادة للصفائح الدموية ومضادات التخثر

 صابة باألمراض النفسية مثل التوتر والقلق اإل

 .والصدمات العاطفية

  يجب أن يكون لدى المرضى توقعات واقعية لتحقيق

إلى جلسات متعددة قد يحتاج المريض  ،النتيجة النهائية

 من زراعة الشعر.

  



 ماهي مضاعفات زراعة الشعر؟

 اخ في فروة الرأستفان. 

 .نزيف 

 .تنميل في فروة الرأس 

 عر.شالتهاب بصيالت ال 

 عدوى.لتهاب وا 

 تساقط الشعر. 

 .انغزار عكسي للشعر 

  



 ماهي أنواع تقنيات زراعة الشعر؟

  بالشريحةتقنية الزرع  

يقوم الطبيب في هذه التقنية باقتطاع جزء من مؤخرة فروة 

 إلىالرأس ذات كثافة شعر عالية ثم يقسم الطبيب الشريحة 

قطعة بها شعرة  500 إلىالكثير من الرقع قد يصل عددها 

  .و اكثرواحدة أ

 

  تقنية الزرع باالقتطاف 

يب باستخدام الجراحة وال تستدعي هذه الطريقة ال يقوم الطب

أخذ جذور الشعر كل واحدة على تتم بطريقتها خياطة ألن ي أ

سرعة من مميزاتها وحدى ويتم زرعها في المكان المراد زرعه 

  .للنساءو أتطبيقها بكل سهولة سواء للرجال 

  



 كيف تتم عملية التعافي بعد زراعة الشعر؟

أيام يمكن استئناف العمل ويعود المريض لنمط الحياة  3بعد 

 بعض االحتياطات:الطبيعي مع 

  تجنب ممارسة الرياضة في الشهر األول ألنها يمكن أن

 تهيج فروة الرأس بسبب التعرق. إلىتؤدي 

 .تجنب لمس رقعة الشعر المزروع 

  أيام. 5عدم االستحمام لمدة 

 بعد أشهر وتظهر النتائج كاملة  6 سيبدأ الشعر بالنمو بعد

  .اشهر 18 إلى 12



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والمراجع:المصادر 

 Canva.comجميع الصور التوضيحية من 

 المراجعة والتدقيق:

 الجلديةتمت مراجعة محتوى هذا الكتيب من قبل استشاريين 

 بمستشفى الملك فهد الجامعي.



 

 

 

 

 

 

 

 

 وحـدة التوعـية الصحـية

  قسم األمراض الجلدية
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