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 واألدوية املؤهبة لحدوثه ،أسبابهو  ،عهأنواتساقط الشعر: 
 مساعد الصيدالني: إكرام الحسين: دبلوم في الصيدلةإعداد 

 املراجعة والتدقيق العلمي: الدكتور الصيدالني رامز القضماني

 
م
 امل

 
 صلخ

يعد تساقط الشعر عرض غير مرغوب مترافق مع 

استخدام العديد من الزمر الدوائية. يختلف نسبة شيوع 

العرض من شخص إلى آخر، ويعتمد على عوامل عّدة هذا 

منها: الجنس، والعمر، والعرق، ومدى تأثر ملريض بالدواء، 

ومدة العالج. استعرض هذا املقال مراحل نمو الشعر، 

وأهم أنواع تساقط الشعر، كما بّين آلية تأثير كل 

مجموعة دوائية على نمو الشعر وتساقطه. يهدف هذا 

الضوء على األدوية املسببة لتساقط املقال إلى تسليط 

الشعر، وطرق تجنبها إن أمكن، والتوصيات املقترحة 

تم لتقليل من اآلثار الغير مرغوبة على صحة الشعر. 

 ،على ضرورة التزام املريض بالعالجالتأكيد في هذا املقال 

ومناقشة اآلثار الغير مرغوبة مع الطبيب املشرف على 

 .عالجه

 مةقد  مم 

ة في األداء مهمّ  وظائففي التركيب، لكن له الشعر بسيط 

 االجتماعي. يتكون الشعر من بروتين قوي يسمى الكيراتين

Keratin 
ّ
وهي  ،ل بصيلة الشعر قاعدة الشعرة. تشك

الحية وتنمو  املسؤولة عن تثبيتها في الجلد. تنقسم الخاليا

 
ّ
ي األوعية الدموية الخاليا لبناء جذع الشعرة، كما تغذ

لة الشعر، وتزودها بالهرمونات التي املوجودة في بص

دورة تضبط نمو وبنية الشعرة في أوقات مختلفة من 

 .حياتها

 

 الشعر  نمو  
 . يتأثر تالف األشخاصينمو الشعر بمعدالت مختلفة باخ

 ،عة الشعروطبي، نمو الشعر بعوامل عدة مثل العمر

يبلغ متوسط  الطقس.و  ،ه املستخدمة لغسل الشعراملياو 

يمكن و  ،شعرةألف  150 إلى 100 الشعر في الرأس عدد

 مييو  شعرة 100 إلى يصل ما يفقدللشخص أن 
 
بشكل  ا

العثور على القليل من الشعرات الشاردة على  (5).طبيعي

 ببفرشاة الشعر ليس بالضرورة س
 
كل بصيلة لها  .للقلق ا

دورة حياتها الخاصة التي يمكن أن تتأثر بالعمر واملرض 

تنقسم دورة ى. ومجموعة متنوعة من العوامل األخر 

 ثة أطوار:الحياة هذه إلى ثال

 
 Anagen طور النمو  

هي مرحلة نشاط ونمو الشعر، تنقسم الخاليا املوجودة 

في سم 1و الشعر بمعدل ينمفي جذر الشعر بسرعة. 

تقض ي  (2)سرع في الصيف منه بالشتاء.الشهر وبشكل أ

% 90 حيث يكون الشعرة سنوات عديدة في هذه املرحلة 

، بينما يمر شعر  في مرحلة النمو الرأس شعرمن 

والرموش والحواجب بطور نمو قصير الذراعين والساقين 

 يتراوح بين
 
 مما يفسر سبب كونها  45إلى  30 جدا

 
يوما

يجدر الذكر بأّن طور  (10).أقصر بكثير من شعر الرأس

حيث يمكن أن يستمر  ؛النمو أطول لدى العرق اآلسيوي 

 (2)حتى سبع سنوات.

 

 Catagenاالنتقالي طور ال

 بطور التراجع 
 
يتباطأ نمو الشعر في هذا  ،يدعى أيضا

% من 3يكون حوالي  الطور وتنكمش بصيالت الشعر.

يعد مرحلة  (10)مجموع الشعر في هذا الطور في أي وقت.

يستمر هذا الطور و  انتقالية بين نمو الشعر وتساقطه

 بضعة أسابيع.
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 Telogen طور الراحة

% من مجموع 8% إلى 6هي مرحلة السكون ويكون حوالي 

وينفصل الشعر يتوقف نمو الشعر  بهذا الطور.الشعر 

القديم عن البصيالت ويبدأ الشعر الجديد في مرحلة 

 الشعر القديم للخارج. 
 
الطور يستمر هذا النمو دافعا

يوم لشعر فروة الرأس وملدة أطول لشعر الحاجب  100

إلى  25يتساقط حوالي  .والساقينوالرموش والذراعين 

مع التقدم في و  (10)،ي هذا الطور ف شعرة كل يوم 100

 العمر  يتباطأ معدل نمو الشعر لدى اإلنسان.

 

 تساقط الشعر 
% من الرجال 60يحدث تساقط الشعر لدى أكثر من   

يعد تساقط الشعر مشكلة كبيرة   (8).النساء% من 10و

 
ّ
 ناوانعدام األم ،قة بالنفسمرتبطة بفقدان الث

تساقط مكن أن يتراوح ي .وحتى االكتئاب ،االجتماعي

أو تراجع خط الشعر إلى  ،من الترقق املبكر الشعر

 يزء العلوي والجانبالتساقط الكامل للشعر على طول الج

 رأس. العلوي من ال

 

 أنواع تساقط الشعر

 تساقط الشعر الالإرادي .1

Involutional Alopecia                            

حالة طبيعية تقل كثافة الشعر فيها مع  هي 

. يدخل 
 
الكثير من الشعر في طور العمر تدريجيا

ويصبح الشعر املتبقي أقصر  Telogen الراحة

.
 
 وأقل عددا

 

 األندروجينيتساقط الشعر  .2

Androgenic Alopecia                                      

حالة وراثية يمكن أن تصيب الرجال والنساء.  هي

بهذه الحالة املعاناة من ن يبدأ الرجال املصابو 

راهقة أو تساقط الشعر في وقت مبكر من سن امل

ز تساقط الشعر األندروجيني أوائل العشرينات. يتميّ 

بانحسار خط الشعر واختفاء تدريجي للشعر من 

ال تعاني النساء وفروة الرأس األمامية.  الرأس منطقة

من ترقٍق ملحوٍظ حتى سن  املصابات بهذه الحالة

النساء من ترقق عام على  األربعين أو أكثر. تعاني

مع تساقط الشعر األكثر  ،فروة الرأس بالكامل

 عند منطقة التاج.
 
 انتشارا

 

قعيت .3  ساقط الشعر البم

                                               Alopecia Areata 

 مفاجئ ةيالحظ في هذه الحال
 
 تساقطا

 
للشعر عند  ا

تؤدي هذه الحالة إلى الصلع األطفال والشباب. 

. يعود الشعر للنمو في Alopecia Totalis الكامل

 % من الحاالت في غضون بضع سنوات.90

 

 ساقط الشعر الكربي  ت .4

                                         Telogen Effluvium 

ترقق مؤقت للشعر في فروة الرأس يحدث بسبب هو  

التغيرات في دورة نمو الشعر. يدخل عدد كبير من 

 
ّ
في نفس الوقت؛  Telogen Phase عر طور الراحةالش

 يتسبب في تساقط الشعر و ترققه.ا مّم 

 

 ساقط الشعر الندبيت .5

                                           Scarring Alopecia 

سيج 
ّ
تؤدي األمراض الجلدية االلتهابية مثل التهاب الن

، Folliculitis والتهاب الجريبات ،Cellulitis الخلوي 

عر على  Acne وحب الشباب
ّ
إلى ندوب تدمر قدرة الش

    .الّتجدد
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 أسباب تساقط الشعر
 تتعدد أسباب تساقط الشعر نذكر منها:

 

م بعوز  .1  الحديد فقر الد 

                                Iron Deficiency Anemia 

 Hemoglobin الهيموغلوبينساهم الحديد في إنتاج ي

 كرياتفي الجسم الذي يعتبر املكون الرئيس ي إلنتاج 

املسؤولة عن   Red Blood Cells (RBCs)الحمر الدم 

إلى نقص الحديد يؤّدي تزويد الجسم باألوكسيجين. 

مّما يؤدي إلى  (RBCs)الحمر عدد كريات الدم  قلة

لى إ املغذيةجين واملواد ول األوكسضعف في وص

 Telogen طور الراحةالشعر. تدخل بصيالت الشعر 

.بوقت أسرع و 
 
يمثل دور  تسقط الشعرة مبكرا

 
 
 واسعا

 
 بحثيا

 
التغذية في عالج تساقط الشعر مجاال

. نلخص في هذا املقال دور الفيتامينات 
 
ومتزايدا

 ،Cوفيتامين  ،Bوفيتامين  ،Aفيتامين  :مثل ،واملعادن

، بأّن لها والزنك ،Selenium والسيلينيوم ،E وفيتامين

 في نمو بصيالت 
 
 تماما

 
 ولكن ليس واضحا

 
 مهما

 
دورا

يات عامل خطر قابل  يمثل (1).الشعر
ّ
نقص هذه املغذ

 (1).للتعديل يرتبط بالوقاية من الصلع

 

رق اتاضطراب .2
 ةيالغدة الد 

التي  الصمجزء من نظام الغدد  هيالغّدة الّدرقية 

 ( وT4) Thyroxinتنتج هرمونات عديدة أهمها 

Triiodothyronine(T3) تنّسق العديد من  التي

عد تساقط الشعر أحد أهم الجسم. ي   وظائف

 أعراض اعتالالت الغّدة الّدرقية مثل قصور الدرق 

Hypothyroidism، ياللمف والتهاب الغّدة الّدرقية 

Hashimoto's Disease(7)  واضطراب الغدة الدرقية

 الليثيوم :مثل ،الناتج عن تناول بعض األدوية

Lithium، وأميودرون Amiodarone،   ليفودوباو 

Levodopa،  كاربيدوباو Carbidopa .    

 

 للسرطان الكيميائيالعالج  .3

 
 
ما تؤدي أدوية العالج الكيميائي إلى تساقط  غالبا

  هذه األدوية قتلت .Anagen الشعر في طور النمو

تلحق ف ،الخاليا السرطانية في جميع أنحاء الجسم

 بما في ذلك خاليا أالضرر بالخاليا السليمة 
 
يضا

 
 
في غضون  الشعر. يبدأ الشعر بالتساقط عادة

ويتطور بسرعة  ،أسبوعين من بدء العالج الكيميائي

 
 
لجمعية السرطان  أكبر بعد شهر إلى شهرين، وفقا

يعتبر تساقط  .American Cancer Society ةاألمريكيّ 

 لدى املرض ى الذين 
 
 وشدة

 
الشعر أكثر شيوعا

 
 
 من أدوية العالج الكيميائي مقارنة

 
 يتناولون مجموعة

.
 
  بمن يتناولون دواء  واحدا

 

 تساقط الشعر تسبب أدوية العالج الكيميائي التي
 دوكسوروبيسين

Doxorubicin 

 سيكلوفوسفافيد

Cyclophsphamide 

 دوسيتاكسيل

Docetaxel 

 داكتينومايسين

Dactinomycin 

 إيفوسفامايد

Ifosfamide 

 باكليتاكسيل

Paclitaxel 

 داونوروبيسين

Daunorubicin 

 فينورلبين

Vinorelbine 

 تاموكسيفين

Tamoxifen 

 توبوتيكان

Topotecan 

 إرينوتيكان

 Irinotecan 

ات ميثوتركس

Methotrexate 

 فلورويوراسيل

Fluorouracil 

 إيتوبوسيد

 Etoposide 

 

 

في  Scalp Hypothermia فروة الرأس تساعد تقنية تبريد

تتضمن و  (6)،منع تساقط الشعر أثناء العالج الكيميائي

وضع كمادات الثلج على فروة الرأس قبل البدء بالعالج 

 بعده. ي  بدقائق قليلة وملدة نصف ساعة 
 
 تقريبا

ّ
ل تبريد قل

 ا فروة الرأس من تدفق الدم إلى بصيالت الشعر؛ مّم 

يجعل من الصعب على أدوية العالج الكيميائي الوصول 

إلى بصيالت الشعر وأقل عرضة للتلف من تلك األدوية. 

ير القلق حول هذه التقنية هو خطر األمور التي تث أحد
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حيث لم تتلق هذه  اإلصابة بالسرطان في فروة الرأس،

لدواء بسبب تضيق األوعية املنطقة الجرعة الكاملة من ا

بعد العالج  ينمو الشعر مرة أخرى بسرعة كبيرة الدموية.

يمكن أن يساعد دواء  لكن قد يتغّير ملمسه. الكيميائي

 في إعادة نمو الشعر البطيء. Minoxidil مينوكسيديل

 

  Retinoids أدوية .4

من أهم وأشهر  وتعتبر ،Aمن فيتامين  ةمشتق أدويةهو 

املتوسط  Acneاملستخدمة في عالج حب الشباب  األدوية

 إلى الشديد
 
 جهازيا

 
 بها . يعاني املرض ى الذين يتلقون عالجا

Systemic Treatment With Retinoids تساقط ن م

 ؛Acute Telogen Effluvium (ATE) الشعر الكربّي الحاد

 للعالج
 
ه أحد اآلثار الغير مرغوبة واألكثر شيوعا

ّ
بهذه  إذ أن

 من بصيالت الشعر  Retinoidsز حّف ت. األدوية
 
 كبيرا

 
عددا

 عالتراجلالنتقال إلى  طور  Anagen Phaseفي طور النمو 

.Telogen  من بصيالت 35-7حوالي  تشير التقديرات أّن %

يعاود الشعر النمو بعد  (4).الشعر تتحول إلى هذا الطور 

 شهرين من إيقاف العالج أو تقليل الجرعة بشكل كبير.

 

 Epilepsy Drugs الصرع مضادات .5

 حمض فالبرويكوأشهرها تسبب بتساقط الشعر هو 

Valproic Acid  املعروف اختصار 
 
دواء  هو .(VPA)ا

واضطراب  ،Seizures يستخدم في عالج نوبات الصرع

والوقاية من الصداع  ،Bipolar Disorder ثنائي القطب

  VPAبدواء ينجم عن العالج  .Migraine النصفي
 
تساقطا

يكون هذا التساقط  .يكون شائع أثناء املعالجة بهللشعر 

انخفاض الذي يسبب  Biotinيتعلق بنقص و مؤلم غير 

الذي يعتبر السبب  الدمفي مصل  Biotinidesنشاط 

املرض ى الذين يتناولون يعاني املباشر لتساقط الشعر. 

VPA  
 
 ،والنحاس ،يومز واملغني ،من نقص الزنك فمويا

شاركة  Metallic Enzymes وتعطيل األنزيمات املعدنية
 
امل

بالذكر أّن  يجدر .Keratinizationن الشعر في عملية تقرّ 

 على فروة الرأس  VPAتطبيق 
 
ز تجديد عز يموضعيا

جراء املزيد من األبحاث حول هذه الثنائية يعد إ (9).الشعر

وفهم تأثير فالبروات على الشعر أمر ضروري للغاية 

 (9).السريريةللممارسة 

 

 مضادات االكتئاب ومثبتات املزاج .6

Antidepressants and Mood Stabilizers       

اكتئاب جديد خالل األشهر ذا بدأت العالج بمضاد إ

القليلة املاضية، فقد يكون أحد األسباب لترى املزيد من 

. يطلق هو تناولك ملضادات االكتئاب الشعر على الفرشاة

 على نوع تساقط الشعر الناجم عن مضادات االكتئاب

. يحدث Telogen Effluvium اسم تساقط الشعر الكربي

أو سوء  ،أو املرض ،عندما تتعرض لإلجهاد هذا التساقط

دي إلى دخول بصيالت الشعر طور ا يؤ مّم  ،التغذية

الراحة قبل األوان. الخبر السار أّن تساقط الشعر الناجم 

 
ّ

 عن استخدام مضادات االكتئاب أمر نادر الحدوث، إال

ه من ا
ّ
املحتملة لجميع  Side Effects آلثار الغير مرغوبةأن

  مضادات االكتئاب التي تشمل:

 االنتقائية مثبطات إعادة امتصاص السيرتونين .1

Selective Serotonin Reuptake Inhibitors    

 مثبطات األوكسيداز أحادي األمين .2

Monoamine Oxidase Inhibitors (MAOIs)  

 ضادات االكتئاب ثالثية الحلقةم .3

Tricyclic Antidepressants (TCAs)                              

 

 خافضات ضغط الدم .7

Antihypertensive Drugs                                

 بتساقط الشعر م
 
اصرات  مستقبالت حهي ن أشهر تسببا

 مثبطات اإلنزيم املحول و  ، Beta Blockersبيتا

 Angiotensin Converting Enzymeلألنجيوتنسين

Inhibitors (ACEIs) . خاصة  حاصرات بيّتاتسبب

 Timolol مثلاملستخدمة في عالج ارتفاع ضغط العين 
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للشعر أو ترققه. كما تسبب حاصرات بيتا  تساقطا

 
 
املستخدمة في عالج ارتفاع ضغط الدم تساقطا

حيث يؤثر على الشعر في مرحلة  (12)للشعر؛

تساقط  يحدثمن دورة النمو.   Telogen Phaseالراحة

بينما ال  يتأثر الشعر في طور النمو  ،رشعلل ومؤقت سريع

  ويستمر بدورته.

 (RAAS) لدوستيرونأ -أنجيوتنسين-الرنين نظام يعد

Renin Angiotensin Aldosterone System  محور الغدد

 مهمّ  ،الصم
 
 في التحكم في ضغط الدم. ويلعب دورا

 
 يقوما

 ،1-إلى أنجيوتنسين Angiotensinogen بتحويل الرينين

Angiotensin converting Enzyme (ACE )ويغّير 

 2-األنجيوتنسينيعد . 2-إلى أنجيوتنسين 1-األنجيوتنسين

 املكون النشط 
 
باط بمواقع خاصة ويعمل باالرت حيويا

 ،(RAASاملستقبالت. تستخدم حاصرات )تسمى 

 Angiotensinوحاصرات مستقبالت األنجيوتنسين

Receptor Blockers (ARBs .في عالج ارتفاع ضغط الدم )

 في ( RAASلنظام )فإّن  ،إلى جانب دوره األساس ي
 
دورا

واملناعة الذاتية في جسم اإلنسان.  ةالعمليات االلتهابي

تعلق بدوره في املناعة بناء  على هذه الحقيقة فيما ي

 Alopeciaسبب الثعلبةقد ت ACEIsأدوية  فإّن  ،الذاتية

Areata  (AA).(14)  نوع من أنواع تساقط  لثعلبةاتعد

الشعر الناجم عن التهاب مزمن في بصيالت الشعر مع 

 Autoimmuneاحتمالية أن يكون مرض مناعي ذاتي

Disease أ.
 
 يضا

 

 Statins الستاتينات .8

عد  أحد األعراض الغير  ،تساقط الشعر أو الثعلبةي 

املوصوفة على  اتمرغوبة لجميع أدوية الستاتين

لم  .الدم نطاق واسع في عالج ارتفاع كوليسترول

ب الستاتين بتساقط الشعر لكّننا  ،يعرف آلية تسب 

ات نعلم أّن الكوليسترول هو لبنة مهمة لبناء الهرمون

 في نمو الش
 
 دواءقلل ي (16).عرالتي تلعب دورا

Atorvastatin من مستويات هرمون التستوستيرون 

Testosterone،  هيدروكس ي بروجستيرونوHydroxy 

Progesteroneحيث يقل تركيز هرمون  (18)؛

حوالي إلى الستاتينات  بفعلالتستوستيرون في الدم 

تتداخل هذه  (17)% عند النساء.11% عند الرجال و4

حدث 
 
التغيرات الهرمونية بمراحل نمو الشعر وت

 في بصيالت الشعر.  
 
 ضعفا

 

 ةموانع الحمل الهرموني   .9

                          Hormonal Contraceptives  

 ألّن 
 
فقد  ،دورة حياة الشعر تتأثر بالهرموناتنظرا

يستخدمن موانع الحمل  الالتيتعاني بعض النساء 

الفموية أو أي وسيلة منع هرمونية كاللولب أو الحقن 

. يحدث ترقق الشعر بسبب حالة من تساقط الشعر

وراثية تكون فيها بصيالت الشعر حساسة 

)هرمونات الذكورة(. جميع النساء  تلألندروجينا

جسامهّن بشكل طبيعي، ألديهّن األندروجينات في 

ض فقط لديه بصيالت شعر حساسة لكن البع

عند هذه الفئة من النساء يحدث  لألندروجينات.

 على مر السني
 
 ،نضعف بصيالت الشعر تدريجيا

مّما يجعل فروة الرأس في  ،وطول الشعرحجم فيقل 

. يمكن لبعض أنواع موانع الحمل وضوحالنهاية أكثر 
 
ا

ترقق الشعر؛ ألنها تزيد من أن تبطئ أو توقف 

مستويات هرمون اإلستروجين أو تقلل من مستويات 

  هرمون التستوستيرون
 
نذكر من . أو االثنين معا

مثلة على موانع حمل فموية ممكن أن تحفز نمو األ 

 ، في حين أّن Diane وديان ، Yasminياسمين :الشعر

Microgynon  على موانع الحمل الفموية  هو مثال

سبب ترقق الشعر أو تزايد تمكن أن التي من امل

 الحالة سو
 
 (13). ءا
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اتا .10  Antibiotics الحيوية ملضاد 

 للشعر املضاّداتتسبب 
 
 مؤقتا

 
حيث ؛الحيوية ترققا

يعطل نمو  اوالهيموغلوبين مّم  B اتتستنفد فيتامين

الهيموغلوبين أو فيتامين  فانخفاض مستوى  ؛الشعر

B12  على وجه الخصوص يسبب فقر دم وتساقط

 (11)للشعر نتيجة ذلك. 

 

  Weight Loss Drugsخافضات الوزن .11

تؤثر األدوية الخافضة للوزن على نمو الشعر بعدة 

فاتباع الحميات الغذائية القاسية الفقيرة  ،طرق 

يقلل نسبة املواد الغذائية  باملواد الالزمة لنمو الشعر

الواصلة لبصيالت الشعر فيضعفه ويصبح سهل 

 Amphetamines أدوية توصف التكسر أو التساقط.

واضطرابات نقص االنتباه  Obesityالسمنة  حاالتفي 

استخدام  نتزام. ADHD وفرط الحركة لدى األطفال

 ،مع تساقط الشعرهذه املجموعة من األدوية 

 (3).يقاف الدواءإتوقف التساقط بعد فترة وجيزة من و 

 

 ضادات االلتهاب الالستيروئيديةم .12

Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs   

االلتهاب الالستيروئيدية  مضاداتتستخدم  

NSAIDs ولهاللحرارة  اتلآلالم وخافض اتكمسكن 

 NSAIDsأدوية  تسببقد  .لاللتهابمضاد تأثير 

للشعر؛ حيث تدفع بصيالت الشعر إلى طور تساقط 

يظهر التساقط بعد  Telogen Phase.(15) الراحة

ت االلتهاب شهرين أو أكثر من البدء بتناول مضادا

شهر األدوية هذه املجموعة التي الالستيروئيدية. من أ

 Ibuprofen.(15)نذكر تسبب تساقط الشعر قد 

 

 ةمهم   وتوصياتأدوية أخرى 

مثل  يترافق تساقط الشعر مع تناول أدوية أخرى  قد

 مضادات التخثرو  ،Anti-gout Drugs النقرسأدوية 

Anticoagulants، ومضادات الفطرياتAntifungal 

Drugs،  تختلف شدة . باركنسون  داءوأدوية عالج

 تساقط الشعر 
 
 ،من شخص آلخراملسبب دوائيا

إلى حالته  في معظم الحاالتالشعر نمو ويعود 

املسبب دواء الالسابقة بمجرد التوقف عن تناول 

إلى تخفيف قد يؤدي تعديل الجرعة لتساقط الشعر. 

حالة الطبيب املشرف  ويكون هذا باستشارة األعراض

ال ينبغي إيقاف تناول الدواء دون مناقشة  .املريض

ستشارة الطبيب باكما نوص ي  ،األمر مع الطبيب

، فقد آخرإمكانية تغيير املعالجة لدواء حول املشرف 

تكون هناك خيارات أخرى ذات آثار جانبية أقل 

 
 
.ضررا
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