
 رأس الفروة شعر  ابقاء وأ  استرجاعلغرضخيارات طبّية و جراحّية 
 

  ؟)الصلع (رأسالشعر فروة  ماذا يسّبب خسارة
 رو الذآ منةالغلبية العظمفي ا .نساءالرجال أو الفي  )الصلع(لشعراخسارة ل ةآثيرأسباب هناك 
 ه هذ.ذآرياللوب سباألصلع تعرف بال ة ذآرية حالة وراثّي هو، السببهمشعرخسرون الذين ي

ل ارجال، في (DHT) )د ه ت (ديهدروتستوسترون ،رمونوالوجود من الهتتطلب مشكلة ال
  يعانون منشعرالخسارة الذين عندهم  ناثاأل اغلببالمثل،   . لحدوث الصلعةوراثبال ينحّساسال

شعر ال خسارةرمون على والهتأثيرات ّن أل، بحثتحت   الزالتةه الحالهذ .وراثيأنثوّي أسلوب 
خسارة لعادّية قّل األبعض من األسباب هناك  .روذآالعن ختلف تناث يمكن األفي وراثي ال
، حمى قلة نسبة الحديد،  امراض الغدة الدرقيةتضّمنت وهذهمعالجة ،بال هاكن عكسم يالتّي، شعرال
 ةلديحاالت جهناك أيضا  .ةدوي من االبعضوالدة، و ريجيم شديد،،  عامبنج ، جراحة أو ةيعال
 لوبس ة ، مثليمؤّقتة أو دائم ة بصورخسارة شعر تسببان ستطيع ت التيرأس ال فروة في

Lupus، ريسيالانوبيبل اليكنlichen planopilaris الثعلبداء و  Alopecia Areata . 
 قلة من سّبب تشعر الال  او فقدانخسارة موضوع ؛الساطير بخصوص هذا األ  منيتوافر آثير

خوذات ، أو القبعات أو ال لبسرة ثآ ، سل الشعرغرة ثآ، شعرال ت حويصالةل، عرق الدمدوران
 من ات شعر125-75 تقريبا يفقدون أغلب االشخاص تذّآر أّننهم أن ممن الأيضا  .وجود العّث

 يخرج من، وأخر )لوجنيت(ت ا سبفي حالةدخل ي شعرال بعض .طبيعي بسبب ارأس يومّيالفروة 
 عددفان ، ةوازنمتبقى تالعملية هذه  تما دام ).جناأن( شعر جديد  ويبدأ أن ينبت الحالةههذ

، االجهاد هوو شعرالخسارة في أخر   ثانويعاملهناك  . ثابت يبقىرأسال على فروة اتالشعر
خسارة ال يسّبب جهاد على األرجح اإل ان .ةوراث بالبرمج المشعرالخسارة ع أن يسّرالذي يمكن 

  . لذلكالضرورّية هرموناتلا والجيناتدون ب هشعر بنفسال
 

 جانب من األسرة أي من ةوراثبال  تتقرروأنثويأذآري أسلوب بشعر الخسارة ل قابلية الشخص
عموما الجبهة وأعلى  (نييندروجلصلع األالوراثّيا  يحّساسال هالفرو شعر .بلوغالر بعد ّطتتوو

 ةدائر "سنوات من  5إلى  3حتمل آّل المقصبة الوطول قطر تقّلص في بال أبدي، ) من الفروة
  يكونرجال عادةال أغلب  فية الفروالشعر على ظهر وجوانب .إلى أن يختفي أخيرا" ةايالح
  .الحياة دى يبقى مأي، وراثّيا  يدائم

 
 ذآري ؟السلوب باالشعر ال  او فقدانخسارةتعمل عن   أنستطيعتماذا 

 فقدان  الذين يعانون من الناسةساعدلمخيارات من ال اآلن آثير  يوجد أّي وقت من قبلأآثر من
 .شعرال

  .ضائعالفروة الشعر   استعادة إلىيدائم و حي وعالجحلقّدم تشعر ال استعادةجراحة  •
 لفروة وسائل موضعي)  Finasterideيداسترافين (وب حباستعمالبفّعالة عناية طبية  •

ى مدى الحياة  علةتطّلب معالجة دائمهذه االدوية ت ). Minoxidilلمينوآسيد (الراس
  .اأثيرهى ت يبقىحت

ة فروال توضع على، ، رذاذات ومساحيقةلّونم )معاجين (آريماتتضّمن ت تجميلّية وادم •
ذه ه .شعر حاضر في المنطقةال هناك بعض على شرط، ةقيرقالمناطق اله ويملتساعد ت و

  .الشعر  او فقدانخسارة جعالت ال المواد
طرق هناك  .رأسالفروة في  ة مناطق الصلعلتغطي جراحي غير  تنطي حلةالباروآ •

 و انسيجباللحق ، الصقة آالغراءمواد  االغلبية تستعمل .ة بالفرو الباروآةربط لةآثير
  .مشابك

 



  جراحّيةاتمعالج
 

 :خيارات جراحّية
 حويصلّيةال اتوحدال عدة غرساتو وحدة حويصلّية غرسات : شعر ات غرسزرع 

  خطتغيير شكلل أو اضائع واستبدالشعر ال ءستطيع أحياتعر شال  زرع جراحةفيتقنيات حديثة 
، التمشيط  الغسل،عداعناية أي  يحتاج  ال الذي،يطبيعوال  الناميخاصشعرك الشعر مع ال
حالق أو ال  اليستطيعاي غالبحيثبإمتياز  حاليا يتّم الزرع .ه تعملدائماأنت الذي عادي الب يرتالتو

  .الموجودةالغرسات  يكتشف أّنالشعر مصمم 
 

) تبّرعالمنطقة ( جوانب الفروة أو من ظهر يدائمفيه الشعر ال جلد ازالةتضّمن تشعر زراعة ال
) ات شعر4-1حتوي ت(حويصلّية وحدة  غرسات إلىالنسيج  يقطع تكبير، الل استعمبإو وبعد ذلك

 ِدّقة ُتزَرع ِبصغيرة بعد ذلكالغرسات ال ههذ ).ات شعر6-3توي تح (تاوحدال غرسات عدةو
 في ها سبق تواجدت أّي حويصال او ايذاء جرحبدون) ةمتلّقيالمنطقة ال( صلعالداخل منطقة 

اح  جّرةقد مّكنوهذه التقنية  .حاضرةال اترشعال بقيةواالتجاه لدقيقة الزاوية الالمنطقة وفي نفس 
ن ي سنفي ممكنة ت آانالتي ال،  ظر االتجاه والمنيةطبيعو يةشي رة شعريوط خطالشعر أن يخلق

 أّن ون يشعرين، بينما أخر  فقطوحدةال غرسات مع ون أن يزرعيناحجّراليفّضل بعض  .ماضية
 خلق آثافة مرآزيةي من الفروة مرآزيةمنطقة الالداخل حويصلّية ال اتالوحدعدة  غرسات ضعو

-2 ة، عاد)تاجال(ذروة ال، ووسط الفروة، ماميةاالالمناطق  في  الصلعدرجةإعتمادًا على  .ىفضل
  اوال تعتمد االشياءهذه .ةستعملالم الغرسات آثير في عدد تنوع، مع تكفيعمليات جراحية  3

ثالثا  ، في المريض"منةاآل"تبّرع منطقة الثانيا على ،  وفي المستقبلالحاليلع ص المنطقةعلى 
األهداف خامسا على ، ورابعا على نوعية الغرسات المستعملة، ترآيبّيةال  الشعرصفةعلى 

 24 خالل اولب . بشكل ملحوظالنتائجاليوم جّيدة  شعرزرع الجراحة  . ورغبتهالمريضبخاّصة لا
 اتشعربدأ الت . أيام14-4 خالل في تتساقط تيالو غرسة صغيرة على آّل ات قشرتتكون ةساع
 لمدى او الغالبية العظمة مننمو تستمّر أن  وتبعد العملية أسابيع 16-10 فيغالبا نمو ت ةطّعمالم

  منكثيرال في رأسفوق الشعر  الهناك خسارة خفيفة من آثافةمع آبر العمر  .صالشخحياة 
 . بشكل طبيعي المزروععرالش علىأثر ت أيضا  التينساء،الرجال وال
 

 شعر؟إسترجاع الجراحة د من يستفمن ي
من ، شعرال إسترجاعجراحة ل مرشح يكونيمكن دائمة شعر خسارة من  يعانيأّي شخص الذي 

 :همنضم
 ي ذآرالسلوب باأل صلعرجال مع  •
 ينثواألسلوب باألشعر  خسارةنساء مع  •
   شعرهمخطشكل  رونيغّيأو  ونيحي أن ون يريدنرجال أو نساء الذي •
 ن الذية، وأيضا مرضمندبة يةجلدأمراض  إصابات أو  جراءندب منمصابون ب افراد •

  وجهسحب الة ، مثل يجراحعملية شعر بعد  البعضخسارة من  يعانون
  لحىالهداب ، واألحواجب ، ال ء أو أحياتثخين •
 شعرال قليلة أو خالية منشعر في منطقة ون  يريدنونساء الذيأرجال  •

 
 ؟شعرعملية زرع الماذا يحدث أثناء 

 8-3 ستغرقت ادةع شعر زراعة ال.من العمليات الجراحية الصغرىعتبر تشعر عملية زرع ال
 غالبا مع بعضو، موضعي تخديرل استعمبإنجز تدة  وعا اعتمادا على عدد الغرساتساعات
 ونحّسي هم، غير أّنين يقظ يكونون غالباىمرضال . توخذ بالفم او بالوريد إضافّية مهدئةادوية



 أثناء اإلجراء  او المعاناتةمشّقال قليل منهناك عادة . دوية االهذه بسبب تأثير اءسترخباإل
 أو  أو خيوطمع غرزغلق ت ة ، عاداخوذةمكون ت غرساتتبّرع ، حيث الال ةمنطق .جراحيال

 .ال يتطّلب إغالق جراحيالذي  ،الحويصلّيةوحدة ال إستخراج قتقنيمشابك جراحّية ، ماعدا في 
 ةللزيا  خيوط التي تذوب طبيعياستعملتان يمكن أحيانا  .ميو 14-7في  ةل عادازت الخيوط هذه

 إبر أو اتفتح أساسًاهي ، يها علوضعت غرساتيث ال، حةمتلّقيالقع االمو .تهازالإلع ورجلالحاجة ل
 . تعمل باستعمال ابر او االت خاصةرأسال فروة فيسطحّية وصغيرة شروخ في الجلد 

د احصلمختلفة اللطرق الحجج ال المحاسن وكاح مستعد أن يتناقش معالجّر ان يكون المفروض
في ، أو  خفيف جّداداضمإّما جراح قد يستعمل ال،  او العمليةفي نهاية اإلجراء .غرساتوزرع ال

 .بدون أي ضمادترك تن أ لكسمحي وبعد ذلك قصيرةيبقيك للمراقبة لفترة  الطبيب، حاالت آثيرة
 التعليمات  وشرحريفست، بعد نهائّيةال غرساتضع الامويفحص  ةعاد  الجّراحعمليةلا نهايةفي 

  .بعد العملية عما يجب عمله واتباعه  أيضاة مكتوبيزود المريض بتعليمات
 

 ؟شعرعملية زرع الماذا يحدث عقب 
ات جدية تعقيد تالقيما  ونادرًا جّدا آمنةونسبّيا  رىصغجراحّية  عملية تعتبر شعرال زراعة

بعض بون يشعر ىمرضمن الآثير  .غرسالمنطقة ة في  مشّققليل من أو ال ةهناك عاد .وهامةا
 بوحبخاللها الستعمال بعض ال  يحتاجونقد وومين ييوم او مدةتبّرع لالط في منطقة غضال

 أو رذاذات ةرطب  او مناديلاتضمادأن يستعمل يطلب من عنده   أنمريض يمكنال .اللمل المهدئة
 .مورالنتفاخ واإل يلّقللت العملية بعد أيام 3-2 مدة لاعلى الصدر والراس مرتفع  سريرهوأن ينام في

 بأّي شعر موجودمّوه ت يمكن أن عادة التي، وغرسة صغيرة على آّل اتقشر ان تتكونيمكن آما 
 ، Dermatch مثل يةتمويهمنتجات  باستعمال ، أو ةمتلّقيال على المنطقة هطيمشت يمكن الذي

Couvre او Toppik. أيام بعد الجراحة ، 14-5 خالل تقع من الفروة  سوف عادةاتقشرال ههذ 
 المزروع شعرال .لطومدة أأخذ ت بيرةك أيام وال6-4سقط في ت غالبا  الصغيرةغرساتات القشر

بقى ت الجذور ولكن المهم بان ؛يسقط مع القشرات  أن يمكن في البدايةالواضح خارج الجلد
الحّساسّية التي  .نموبالجديدة ال اترشعالبعدها بدأ لت  أسابيع ،14-10 مدةت لا سب فيكونتوس

 .جراحةال دبعأشهر  8-2 ضمن بيعية تعود طتلّقي عادةالالتبّرع أو منطقة  في  تختفيأّنيمكن 
 
ع وزرمالشعر الحويصل  حول  بسيطالتهاب ثانويقع يأحيانا  .تعقيد ًا يوجدنادر، نا سابقا ذآراآم

   ويشفىعادة يستجيبالذي ، ونامية بداخل الجلد ة شعربسبب االلتهاب، مماثل إلى حديثا
نتيجة تبّرع المنطقة   فيرأسالروة  يقع في فّلذي أجرح الملتئمال .بسيطسّخن مضماد باستعمال 

 غرساتالقع امو .محيطال بسهولة بالشعر  اخفائه الشخص ويستطيعكون رفيعي ةجلد عادالإزالة 
من أقلية  .عوزرالمشعر  بالىغّطتو نظورمندب  بدونتقريبا  ىشفت ة االماميةمتلّقيال منطقةفي ال

يظهر قد  .جراحةال دبع  قليلةيام في الجبين ألبسيط إنتفاخ يحدث عندهمأن  يمكن ىالمرض
 منطقةث في تلّو اما ال . أيام4-3 بعد ختفي ويالثالث بعد العمليةحول اليوم  بشكل خاص االنتفاخ

 فوق  في منطقة صغيرةشعرون بخدار بسيطي ىمرضال معظم . جّدًاًانادرفتلّقي الالتبّرع أو منطقة 
 .شهرمن اال لعدد قليختفي بعد يي تدريجّيا لذواتبّرع المنطقة 

 
 معالجة ؟البدأ  أن أبيجمتى 

حّتى  .وقت ممكن  الجدّية بأسرعشعرالسارة المعالجة الطبية لخ ايةاليوم بداالطباء آثر أيوصي 
منع ت أو تقّللأن  يمكن المعالجة الطبّيةشعر، رع الز ة جراحفي يقّرر أن يباشر ضمريال عندما

في أّي عمر  شعراسترجاع الجراحة ض يمرالتلّقى  ي أنيمكن .في المستقبلشعر إضافّية خسارة 
  .املوعال اعتمادا على عدد منختلف، ي، غير أّن القرار ألّي مريض عشرينات اُألولىبعد ال

 حتىتماما ،  ينصلع بينما هم ليسوا بعد  ولاأل إجراءهم ى يتلقونالمرضاالغلبية الكبرة من 
ميل تشعر الخسارة  ،ألّن ع هذام . الجراحياءه اإلجريمولتموجود ال همل شعرا استعماويستطيع



جراحّية في المعالجة الب  الطبيب أن يبدأنصحُي  الغالباكون على حّد سواء تدريجّية وتقّدمّية ، تأن 
 و (finasteride) يداسترافينمثل العالج الطبي باالدوية  .سنجدًا بال  الصغيرمريضال

 ساعد ت حتىشعر الخسارة  من الذين يعانون لرجالال  توصفةعاد (minoxidil) مينوآسديل
خلفي وفي المنطقة ال التاج  منطقةشعر فيال او خفة قاعكس رقعلى   أو جزئّيًا شعرهمحفظفي 
 النصف تثخينل ويماماأل شعريال  داخل الخطءمالالستعمل ي  أنكنيمشعر زرع ال .االعلي
المنطقة خلف  في شعرال ى يبقحتى اهلاكن استعميم معالجات الطبيةالرأس، والمامي من فروة األ

 سوف يتعاون جّراحك معك .طويلالجراحة في االمد الج ائن نتحّست من المحتمل حيث المزروعة
 . في هذا المجالخاّصةالز حاجاتك انجمناسبة لك الخطة تصميم ألجل 

 
 رأس الفروة  مساحة) تصغير (تخفيضو رفرفات  :خيارات جراحّية

تاج ال في  تتمعادةوصلع، االزيل جزء من الجلد ت  التيجراحّيةية عملبرأس الفروة  تصغير
التي فيها رأس ال رفرفة من فروة يتضمنرفرفة الإجراء  .الوسطى من الفروةمنطقة والالخلفي 
 ، حيثالهيكل منطقة  في ةطوربم  تبقىرأس بينمااللخلف من فروة ال من الجانب وازت وشعر

ه حليخّيط في م وباالتجاه العكسي يدارمن الجلد  ضّيقال ذيلال ذاه، ودمالب تبقى تستمد التموين
جديد من جلسات العصر الفي هذا نادرًا  ني العمليتاتينهنجز ت .األماميشعر  الخطعلى طول 

خسارة  أساليبورأس ال من فروة المناسبنوع ال مع ىلمرضفي ا . صغيرةوغرساتآبيرة 
 ه في هذ ومختصدّربتماح تناقش مع جّرتيجب أن جراءات اإل هشعر، محاسن وحجج هذال
 .تقنياتال
 

 ؟لشعر استرجاع اجراحةل  أنا مرشح جّيدآنت آيف أعرف إن 
 ةلجراح جّيد مرشح المريضآان اذا فيما يد حدالطبيب لت د عليهامت التي يعتضّمن العناصرت

التباين بين  شن؛يق أو خرق - الشعر نوع ؛لمريضلعاّمة ال الحالة الصحية :ما يليشعر استرجاع ال
 من المنطقة سنتميتر مربعلكّل شعر ال ت حويصالعدد بمعنى :الكثافة جلد ؛اللون و شعراللون 
قد  أو ال اذافيما تبّرع ؛ ال شعر في المنطقة مساحة  ؛هاغّطيتت المطلوب المنطقة مساحة  ؛ةمتبّرعال

توصيات  دقيق وتشخيص اعطاء   .المريض وأهداف وتوقعات سابقة ؛ غرس إجراءاتتّمت 
  .طبيبمكانيات بين المريض واللإلقشة صريحة انمع مو من قبل الطبيب   فحص يتطّلبمعالجة

الجراء أو ف اليلاالتك ناحية من واقعيآامل و تقدير عطي المريض أن ي أيضايجب طبيبال
شعر عملية زرع الشعر تتضمن تغيير توزيع الأّن المريض فهم أن ي ينبغي  .قادمةاالجراءات ال

   .ةجديد شعر تحويصال يخلق أن  حاليًاعايستطال موجود وال
 
 جات طبّيةالع
 
 ؟ًاحالّيالمتوفرة  جات الطبّيةعال ال هيما
وقد بدأ  فقط  طبيةةبوصفيوخذ بالفم  هو دواء (®Propecia) (finasteride) يداستراينف

من خالل دراسات علمّية ،  .ط فقرجاللل  استعمالهوافق مهذا الدواء .سابقال في العقد استعمالها
شعر في نسبة مئوّية الخسارة وّقف يرجال ومن ال آبير عددشعر في ال نمو يسببهو أنت ثبتأ

خسارة عن جزء آبير ب  مسؤول هورمونوهال هذا ،DHT  الهرموننيو تكقللي يداستراينف .أعلى
 الهرمون  الذي هو ،(testosterone) لذآري ، بينما ال يقّلل تستوستروناسلوب باألشعر ال
أن  يمكن  جانبية التيضارأعلذلك ، أّي  . الصفات الذآرية االخرى عنمسؤولال  العامذآريال
 .ىمرضال  من%2 في أقّل من حدثت وتكون بسيطةذآرّية  الجنسية الياتعملعلى ال ؤثرت
 ّعالّيةف .ن وفّعاليمأ ه دواء أنأثبت و الماضيةات سنو10ال  خاللر فتوماصبح  يداستراينفال
معتدلة ، غير أنه اللمبّكرة أو اشعر الخسارة   حاالتفي  تكون أآثر(®Propecia)  اويداستراينف



متبّقي ، ال حفظ شعرهم في ًاأآثر تقّدمخسارة شعر المصابين ب ىمرضالساعد يان يمكن أيضا 
الشعر ة خسار أو عكس بطاءال فّعال ءشعر آداواسترجاع ال ينجراح  من قبلحَرقَتُيإستعماله و

ة مرضل آمعالجة متّممة آثير من االحيان يوصففي  .رجالمن الآثير  في ذآريالسلوب باأل
 .زرع الشعرجراحة 

 
ر في فمتووضعي ، هو دواء م (®Rogaine® or Regaine)   (minoxidil)نوآسديلم
نمو  ةاعدسم أقّل فّعال في هشعر، غير أّنالخسارة  اءطاب ومفيد في ة سن15حوالي  منذ صيدلياتال

  حاليًاموجود نوآسديلمالمن % ) 5محلول  (أعلىترآيز استعمال هذا المحلول ب .شعر جديد
أن نساء ألنه يمكن لل فال يوصعموما  %5محلول  %.2 محلول أآثر فّعال من وعادةلرجال ل

قترح أّن هو ليس أآثر تواحدة دراسة   هناكجه ، وأيضا ألّن على األقّلفي الوشعر  ث نمّويح
 .ناثاألفي % 2 محلول من الّعاًالف
 

 اوقف ج ، وإنائنتال ستمرار ألغرضمتواصلة بصورة   نوآسديل وميداستراينيجب استعمال ف
 همّاكّل شخص ، غير أنل حللا تكونال  ان  يمكنةدوياال ههذ .الصلعستأنف عملية  تالعالج سوف

 مع نوآسديلمالمحلول بمعالجة الج ، إدماباالضافة .الناسمن هاّمة إلى آثير ال تهما فائدبرهنوا
 .الصلع الذآريرجال مع حالة ل ليةضافافائدة  ان يعطي يمكن يداستراينفال
 

  ؟)متخصص (منعوتشعر استرجاع اح جّرآيف أجد 
  في العالماة من نوعهّيعمجهي أآبر  (ISHRS)شعر استرجاع الجراحة لدولّية الة ّيالجمع

 مع اسم وعنوان كجّهزأن نستطيع ن .شعراسترجاع الراحة جم معرفة وتقنيات  إلى تقَدةكّرسم
 .عليكب يشعر قر جاعر استجراح

 
 8004442737  رقم استعمل الًارجاء

 
  Horg.ishrs.wwwشعر ال استرجاع جراحة لدولّية  الويب سايت للجمعية الروأو ز

 
International Society of Hair Restoration Surgery 

13 South 2nd Street 
Geneva, IL 60134 USA 

 
 6302625399  او 8004442737:   هاتف
 6302621520    :فاآس

  email: info@ishrs.org  بريد إلكتروني
 

ISHRS اآثر االفادة  في ونكيإدماج التقنيات يمكن . خاّصة تقنية أو معالجة  ال تظاهر اي
 اختيارالمعالجة المناسبة  .ل تقنيات مختلفةاستعمبانتيجات ممتازة  من كنالطبيب يتم .لمريضل
 .ّطلعلماوالطبيب  مريضالستشارة بين االبيجب ان يكون  دّي فرأل
 

  

http://www.ishrs.org/

