
  مرض الثعلبة  

  
  

  :مقدمة
  

إن سقوط الشعر كما نعلم جمیعا یشكل مشكلة كبیرة بالنسبة للمرأة وكذلك للرجل، ولكن عندما 
یجد اإلنسان وبدون أي مقدمات بقع و مناطق محددة دائریة خالیة من الشعر فإن ذلك یؤدي 

  .إلى اإلزعاج والقلق الشدید خشیة أن تنتشر ھذه البقع وتشمل الشعر كلھ
إن مـرض الثعلبــة أو الحاصة البقعیة مــن اكثــر األمراض الجلــدیـة شیـوعــا وانتشارا ، 

وھــو عبــارة عــن تســاقط الشعــر في منطقــة محـددة مــن الرأس أو مـن شعــر الوجــھ ، 
% ٧ -% ٥ویشكل مرض الثعلبة . وفى بعـض الحـاالت قـد تعــم الثعلبــة الرأس كلـھ أیضــا

  من األمراض الجلدیة المترددة على العیادات
الجلدیة في اغلب الدول ، كما أنھ یصیب النساء و الرجال بنسب متساویة، ویصیب أیة مرحلة 

  . سنیة ، فقد یصیب األطفال من بدایة سنتین وجمیع األعمار
ذا لقد عرف اإلنسان ھذا المرض منذ مئـات السنین، و أول من أطلق اسم الثعلبة على ھ

  میالدیة في باریس ، إال أن  ١٧٦٠سنة )  Sauvages(المرض ھو العالم سفـاج 
كثیر من العلمـاء و األطبـاء بعد ذلك حاولوا تغییر اسم ھذا المرض ، وقد ادعى بعضھـم فى 

ولكن في . م من أن ھذا المرض یرجع إلى اإلصابة ببعض الفطریات والمیكروبات ١٨٤٣سنة 
ر السریع في علم المیكروبات والمختبرات الطبیة ، تم إثبات أن م ومع التطو ١٩٠٠سنة 

  مرض الثعلبة لیس لھ عالقة بالمیكروبات أو 
  .الفطریات أو الطفیلیات

وقــد سمـى بھـذا االســم الن فـراء الثعـالـب قـد یضیـره وجــود بعـض المنـاطــق الخـالیة مـن 
عـن نظیــره من فــراء الثعلب غیــر المصــاب الشعر ویؤدي إلى تشوھھ ولذلك تقـل قیمتــھ 

  .بھذا المـرض 
  
.  

  :أسباب مرض الثعلبة
  

سبب الثعلبــة غیــر معـروف بالضبـط حتى أالن ، ولكـن 
تلعــب األعصاب والحـاالت النفسیة دورا ھـامـا في إحداث 

المـرض كما أثبتت الكثیر من الدراسات ذلك فأن القلق 
عصبي المتزاید بازدیاد مشاكل العصر النفسي و التوتر ال

الحدیث الكثیرة والضغوط النفسیة تعتبر من أھم األسباب 
  . . التي تؤدي إلى حدوث مرض الثعلبة

من الحاالت ، وكذلك % ١٠وھناك أسباب وراثیة قد تشكل 
وقــد یكــون للبـؤر العفنــة و أمراض األسنان . تظھر في حاالت االكزیما الوراثیة بكثرة 

  كالتسوس و 
الجیوب األنفیة المزمنة والغدد الصمــاء و اختـالل انكســار العیــن اثــر في إظھار مـرض 
الثعلبـــة حیث أن ضعف قوة األبصار وعدم تعویضھ بالنظارة أو العدسات الالصقة یساعد 

  . على حدوث الثعلبة
ـدافعــة الجســم ضــد بعـض وحدیثــا ثبت من أن مرض الثعلبــة قــد یصیب اإلنسان نتیجــة م

أنسجتھ أي أنھ تتكون أجسام مضادة ذاتیة توجھ إلى بصیالت الشعر وتوقفھا عن العمل وتحد 



)  Catagen phase( من انقسام خالیا الشعر فتصبح الشعرة في مرحلة عدم النشاط 
  ویكون ذلك نتیجة خلل معین في جھاز المناعة لإلنسان المصاب 

  .بالثعلبة 
بعض األبحاث بأن نقص بعض العناصر مثل مادة الزنك قد تحدث مرض الثعلبة، إال أننا وتفید 

مریض بالثعلبة في دولة قطر أن نسبة الزنك مرتفعة في  ٨٧وجدنا في بحث أجري على 
تقریبا من ھؤالء المرضى وقد یؤكد ھذا البحث أن یكون زیادة الزنك ولیس نقصانھ % ٣٦

وعلى العمـوم فـان كــل .المناعي لإلنسان المصاب بالثعلبة یؤدي إلى حدوث خلل بالجھاز 
ھـذه العـوامـل مـازالـت تحـت البحـث ، وكلھـا اعتقــادات تحتــاج لدراسـة اكثــر للحصـول 

  .على نتائج علمیة دقیقة یمكن االعتماد علیھــا
أن الشكـوى المشتركة بیـن معظـم مـرضى الثعلبة ھي 

لشعـر مــن الـرأس كلھ و بالتالي الخــوف مـن سقـوط ا
  .وكذلك ال ننسى الناحیة الجمالیة للشخـص  -الصـلع 

وھــذا المـرض یظھـر على شكـل بقــع دائریة خالیــة مـن 
الشعـر، وغالبا ما یكون اكتشافھا بالصدفة عند التسریح، أو 
عند الصالون أو الكوافیر أو رؤیة أحد من أفراد األسرة لھا 

ث في الحاجب أو الرموش ، وكذلك الذقن و ، وقد تحد
و یبـدو جلـد شعــر الرأس من . الشارب بالنسبة للرجل 

خالل ھذه البقع طبیعیــا تمـامـابال قشـور أو تغییــر في لـون 
جلد فروة الرأس، فلیـس ھنـاك أي إحساس باأللـم، أو 

ضمــور، أو تضخــم بالجلـد، أو أضــرار، أو اختـالل بإفراز 
وقــد تكون " ! " . لعرق أوالدھن، و یالحظ أن الشعـر عنـد اإلصابة یشبــھ عالمــة التعجـب ا

البقعــة دائــریــة الشكــل مفردة وبمنطقــة محـددة بـوســط الـرأس مثـال ، وھــذه الحـاالت 
  نــوعتشفــى بـالعــالج أسرع مـن غیــرھـا ، وھنــاك 

) الحیة أو الثعبان(آخر بأطراف الـرأس في شكـل شـریـط یحیـط بـھ وسمي ھذا النوع 
)Ophiasis ( وھذه الحـاالت كثیــرا مـا تقــاوم العــالج.  

( وثمة نــوع ثـالث عبــارة عــن إصابة كــل أجزاء فـروة الـرأس ویسمى بالثعلبة الكلیة 
Alopecia totalis  ( فیھا شعر الرأس كلھ دفعة واحدة، وكأنھا محلوقة وھي التي یسقط

، ولنا أن نتخیل وجھ رجل أو امرأة بال حواجب ورموش وال شعر رأس فیبدو المصاب 
  .كصورة غیر محددة وبال رتوش 

وھناك نــوع رابــع عبــارة عــن تســاقط كــل شعــر الجســـم و ھــذا ھــو النــوع العــام 
ویصبح فیھا المریض بدون أي شعر على جسمھ )  Alopecia universalis( بالجســم 

، فال یوجد شعر بفروة الرأس ، وال الحواجب وال الرموش وال األطراف ، وكذلك شعر منطقة 
  وھذه الحـاالت األخیرة یصعــب . اإلبطین أو شعر العانة 

ة ومسـاھمتـھ في عالجھــا، و افضــل شئ لذلك ھــو العــرض على أخصائي األمراض النفسیــ
وقد أصیبت الملكة الیزابیث األولي بھ فقد سقط شعر جسمھابالكامل فلم یبق علیھ . العـالج

  . شعرة واحدة 
و مــن المـالحـظ أن الثعلبــة كثیــرا مــا یصـاحبھــا تغییــرات في األظـافــر ، و كلمــا زادت 

الحـظ وجــود نتؤات منتظمــة التـرتیـب في شــدة المــرض كلمــا زاد شمــول األظفــار ، كما ن
  .خطـوط أفقیــھ أو رأسیــھ في األظــافـر 

  
  :عــالج الثعلبة

  
  



ینصــح بعــدم عـالج الثعلبــة أال تحــت إشراف طبي متخصــص، وعدم استخدام مواد تھیج 
وقد یؤدي لما قد یكون لھ من أثر عكسي في عالج الثعلبة، ) طب شعبي ( الجلد مثل الثوم 

یبدأ عالج مریض الثعلبة دائما بطمأنة المریض بأن شعره . كذلك إلى ضمور بصیالت الشعر
سوف یعود للنمو من جدید كما كان ، ویجب أن یقدم شرح تفصیلي للمریض عن طبیعة 

  .مرضھ وأن االستجابة للعالج ممكن أن تكون سریعة ، وقد تكون بطیئة 
علبـة غیر معدیة لبقیة أفراد األسرة ، وتتجاوب الثعلبة مــع ونحب أن نطمئن الجمیع من أن الث

وتفیــد المطمئنــات لـراحــة .العـالج في معظــم حاالتھــا وخاصــة النــوع المحـدود منھــا
وقـد تفیـد . األعصاب ، و أیضا العـالجــات لتقــویــة األعصاب و معـالجــة الحـالـة النفسیــة

صمــاء، وإزالة البــؤر العفنــة ، ومعـالجــة األسنان و اضطـرابــات النظــر عالجــات الغـدد ال
، مثــل اختـالل انكســار العیــن و خـاصــة االستجمـاتـزم، و عنــد إصالح ذلك الخطــأإن وجــد 

 وقد وجد بالبحث. بواسطــة نظــارة طبیــة مثــال فـان الشعــر سـرعــان مـا ینمــو مره أخرى 
  أن النساء و الفتیات المصابات بمرض الثعلبة تكون درجة 

  .االستجابة للعالج افضل منھا في الذكور
و مــن العـالجــات المـوضعیــة التي تشمــل مـركبــات الكـورتیـزون ، الفینــول ، االنثـرالیـن 

  تعطــى نتـائج إیجابیة في الكثیــر من
لجلد مرضى یعانون من ثعلبة متكررة بالرأس أو الوجھ فكثیرا ما نرى نحن أطباء ا.الحـاالت

یدخل العیادة ویطلب من الطبیب أن یضربھ بالمسدس، طبعا ھذا المسدس ما ھو إال جھاز 
حیث یستخدم ھذا الجھاز الیدوي إلدخال مادة )  Dermojetالزرق النفاث ( یسمى 

  ـرك مـوضــوع و یتـ. الكورتیزون في الجلد المصاب بالثعلبة بالضغط الھوائي
إعطاء الكورتیزون داخلیـا للمـریض في الحـاالت المـزمنـة و المنتشــرة بكــل الـرأس أو 

وقد تستجیب بعض الحاالت إلى العالج . الجســم للطبیـب المختـص نفســھ حســب الحـالــة 
  .خصـوصا النوع العـام  PUVA( الضوئي 

ج الثعلبة بالموسیقي واإلیحاء النفسي، ففي وحدیثا أجریت عدة دراسات و أبحاث حول عال
إحدى ھذه الدراسات تم استخدام ھذا النوع من العالج في ستة حاالت لم تستجب للعالج 

التقلیدي ، فبعد عدة جلسات باستخدام أشرطة لكاسیت وكانت تحتوي على إرشادات للمریض 
  بعابالثعلبة على أن ھذا المرض سوف لن یؤثر على حیاتھ العملیة وط

یكون ذلك بإدخال مؤثرات صوتیھ مثل الموسیقي وصوت الماء و البحر و الطیور، وقد 
استجابت أربع من ھذه الحاالت استجابة تامة لھذا النوع من العالج ، وھذا ما یؤكد من أن 

  . للحالة النفسیة و التوتر العصبي دورا مھما في حدوث مرض الثعلبة

  الدكتور فھـد عبد اهللا إبراھیم
  كتـوراه األمراض الجلدیة و التناسلیةد



 مرض الثعلبة 



مقدمة:



إن سقوط الشعر كما نعلم جميعا يشكل مشكلة كبيرة بالنسبة للمرأة وكذلك للرجل، ولكن عندما يجد الإنسان وبدون أي مقدمات بقع و مناطق محددة دائرية خالية من الشعر فإن ذلك يؤدي إلى الإزعاج والقلق الشديد خشية أن تنتشر هذه البقع وتشمل الشعر كله.
إن مـرض الثعلبــة أو الحاصة البقعية مــن اكثــر الأمراض الجلــديـة شيـوعــا وانتشارا ، وهــو عبــارة عــن تســاقط الشعــر في منطقــة محـددة مــن الرأس أو مـن شعــر الوجــه ، وفى بعـض الحـالات قـد تعــم الثعلبــة الرأس كلـه أيضــا. ويشكل مرض الثعلبة 5% - 7% من الأمراض الجلدية المترددة على العيادات
الجلدية في اغلب الدول ، كما أنه يصيب النساء و الرجال بنسب متساوية، ويصيب أية مرحلة سنية ، فقد يصيب الأطفال من بداية سنتين وجميع الأعمار. 
لقد عرف الإنسان هذا المرض منذ مئـات السنين، و أول من أطلق اسم الثعلبة على هذا المرض هو العالم سفـاج (Sauvages ) سنة 1760 ميلادية في باريس ، إلا أن 
كثير من العلمـاء و الأطبـاء بعد ذلك حاولوا تغيير اسم هذا المرض ، وقد ادعى بعضهـم فى سنة 1843م من أن هذا المرض يرجع إلى الإصابة ببعض الفطريات والميكروبات . ولكن في سنة 1900 م ومع التطور السريع في علم الميكروبات والمختبرات الطبية ، تم إثبات أن مرض الثعلبة ليس له علاقة بالميكروبات أو 
الفطريات أو الطفيليات.
وقــد سمـى بهـذا الاســم لان فـراء الثعـالـب قـد يضيـره وجــود بعـض المنـاطــق الخـالية مـن الشعر ويؤدي إلى تشوهه ولذلك تقـل قيمتــه عـن نظيــره من فــراء الثعلب غيــر المصــاب بهذا المـرض .



.
أسباب مرض الثعلبة:



سبب الثعلبــة غيــر معـروف بالضبـط حتى ألان ، ولكـن تلعــب الأعصاب والحـالات النفسية دورا هـامـا في إحداث المـرض كما أثبتت الكثير من الدراسات ذلك فأن القلق النفسي و التوتر العصبي المتزايد بازدياد مشاكل العصر الحديث الكثيرة والضغوط النفسية تعتبر من أهم الأسباب التي تؤدي إلى حدوث مرض الثعلبة. . 
وهناك أسباب وراثية قد تشكل 10% من الحالات ، وكذلك تظهر في حالات الاكزيما الوراثية بكثرة . وقــد يكــون للبـؤر العفنــة و أمراض الأسنان كالتسوس و 
الجيوب الأنفية المزمنة والغدد الصمــاء و اختـلال انكســار العيــن اثــر في إظهار مـرض الثعلبـــة حيث أن ضعف قوة الأبصار وعدم تعويضه بالنظارة أو العدسات اللاصقة يساعد على حدوث الثعلبة. 
وحديثــا ثبت من أن مرض الثعلبــة قــد يصيب الإنسان نتيجــة مـدافعــة الجســم ضــد بعـض أنسجته أي أنه تتكون أجسام مضادة ذاتية توجه إلى بصيلات الشعر وتوقفها عن العمل وتحد من انقسام خلايا الشعر فتصبح الشعرة في مرحلة عدم النشاط ( Catagen phase ) ويكون ذلك نتيجة خلل معين في جهاز المناعة للإنسان المصاب 
بالثعلبة .
وتفيد بعض الأبحاث بأن نقص بعض العناصر مثل مادة الزنك قد تحدث مرض الثعلبة، إلا أننا وجدنا في بحث أجري على 87 مريض بالثعلبة في دولة قطر أن نسبة الزنك مرتفعة في 36% تقريبا من هؤلاء المرضى وقد يؤكد هذا البحث أن يكون زيادة الزنك وليس نقصانه يؤدي إلى حدوث خلل بالجهاز المناعي للإنسان المصاب بالثعلبة .وعلى العمـوم فـان كــل هـذه العـوامـل مـازالـت تحـت البحـث ، وكلهـا اعتقــادات تحتــاج لدراسـة اكثــر للحصـول على نتائج علمية دقيقة يمكن الاعتماد عليهــا.
أن الشكـوى المشتركة بيـن معظـم مـرضى الثعلبة هي الخــوف مـن سقـوط الشعـر مــن الـرأس كله و بالتالي الصـلع - وكذلك لا ننسى الناحية الجمالية للشخـص .
وهــذا المـرض يظهـر على شكـل بقــع دائرية خاليــة مـن الشعـر، وغالبا ما يكون اكتشافها بالصدفة عند التسريح، أو عند الصالون أو الكوافير أو رؤية أحد من أفراد الأسرة لها ، وقد تحدث في الحاجب أو الرموش ، وكذلك الذقن و الشارب بالنسبة للرجل . و يبـدو جلـد شعــر الرأس من خلال هذه البقع طبيعيــا تمـامـابلا قشـور أو تغييــر في لـون جلد فروة الرأس، فليـس هنـاك أي إحساس بالألـم، أو ضمــور، أو تضخــم بالجلـد، أو أضــرار، أو اختـلال بإفراز العرق أوالدهن، و يلاحظ أن الشعـر عنـد الإصابة يشبــه علامــة التعجـب " ! " . وقــد تكون البقعــة دائــريــة الشكــل مفردة وبمنطقــة محـددة بـوســط الـرأس مثـلا ، وهــذه الحـالات تشفــى بـالعــلاج أسرع مـن غيــرهـا ، وهنــاك نــوع
آخر بأطراف الـرأس في شكـل شـريـط يحيـط بـه وسمي هذا النوع (الحية أو الثعبان) (Ophiasis) وهذه الحـالات كثيــرا مـا تقــاوم العــلاج .
وثمة نــوع ثـالث عبــارة عــن إصابة كــل أجزاء فـروة الـرأس ويسمى بالثعلبة الكلية ( Alopecia totalis ) وهي التي يسقط فيها شعر الرأس كله دفعة واحدة، وكأنها محلوقة ، ولنا أن نتخيل وجه رجل أو امرأة بلا حواجب ورموش ولا شعر رأس فيبدو المصاب كصورة غير محددة وبلا رتوش .
وهناك نــوع رابــع عبــارة عــن تســاقط كــل شعــر الجســـم و هــذا هــو النــوع العــام بالجســم ( Alopecia universalis ) ويصبح فيها المريض بدون أي شعر على جسمه ، فلا يوجد شعر بفروة الرأس ، ولا الحواجب ولا الرموش ولا الأطراف ، وكذلك شعر منطقة الإبطين أو شعر العانة . وهذه الحـالات الأخيرة يصعــب 
علاجهــا، و افضــل شئ لذلك هــو العــرض على أخصائي الأمراض النفسيــة ومسـاهمتـه في العـلاج. وقد أصيبت الملكة اليزابيث الأولي به فقد سقط شعر جسمهابالكامل فلم يبق عليه شعرة واحدة . 
و مــن المـلاحـظ أن الثعلبــة كثيــرا مــا يصـاحبهــا تغييــرات في الأظـافــر ، و كلمــا زادت شــدة المــرض كلمــا زاد شمــول الأظفــار ، كما نلاحـظ وجــود نتؤات منتظمــة التـرتيـب في خطـوط أفقيــه أو رأسيــه في الأظــافـر .



عــلاج الثعلبة:




ينصــح بعــدم عـلاج الثعلبــة ألا تحــت إشراف طبي متخصــص، وعدم استخدام مواد تهيج الجلد مثل الثوم ( طب شعبي ) لما قد يكون له من أثر عكسي في علاج الثعلبة، وقد يؤدي كذلك إلى ضمور بصيلات الشعر. يبدأ علاج مريض الثعلبة دائما بطمأنة المريض بأن شعره سوف يعود للنمو من جديد كما كان ، ويجب أن يقدم شرح تفصيلي للمريض عن طبيعة مرضه وأن الاستجابة للعلاج ممكن أن تكون سريعة ، وقد تكون بطيئة .
ونحب أن نطمئن الجميع من أن الثعلبـة غير معدية لبقية أفراد الأسرة ، وتتجاوب الثعلبة مــع العـلاج في معظــم حالاتهــا وخاصــة النــوع المحـدود منهــا.وتفيــد المطمئنــات لـراحــة الأعصاب ، و أيضا العـلاجــات لتقــويــة الأعصاب و معـالجــة الحـالـة النفسيــة. وقـد تفيـد علاجــات الغـدد الصمــاء، وإزالة البــؤر العفنــة ، ومعـالجــة الأسنان و اضطـرابــات النظــر ، مثــل اختـلال انكســار العيــن و خـاصــة الاستجمـاتـزم، و عنــد إصلاح ذلك الخطــأإن وجــد بواسطــة نظــارة طبيــة مثــلا فـان الشعــر سـرعــان مـا ينمــو مره أخرى . وقد وجد بالبحث أن النساء و الفتيات المصابات بمرض الثعلبة تكون درجة 
الاستجابة للعلاج افضل منها في الذكور.
و مــن العـلاجــات المـوضعيــة التي تشمــل مـركبــات الكـورتيـزون ، الفينــول ، الانثـراليـن تعطــى نتـائج إيجابية في الكثيــر من
الحـالات.فكثيرا ما نرى نحن أطباء الجلد مرضى يعانون من ثعلبة متكررة بالرأس أو الوجه يدخل العيادة ويطلب من الطبيب أن يضربه بالمسدس، طبعا هذا المسدس ما هو إلا جهاز يسمى ( الزرق النفاث Dermojet ) حيث يستخدم هذا الجهاز اليدوي لإدخال مادة الكورتيزون في الجلد المصاب بالثعلبة بالضغط الهوائي. و يتــرك مـوضــوع 
إعطاء الكورتيزون داخليـا للمـريض في الحـالات المـزمنـة و المنتشــرة بكــل الـرأس أو الجســم للطبيـب المختـص نفســه حســب الحـالــة . وقد تستجيب بعض الحالات إلى العلاج الضوئي ( PUVA خصـوصا النوع العـام .
وحديثا أجريت عدة دراسات و أبحاث حول علاج الثعلبة بالموسيقي والإيحاء النفسي، ففي إحدى هذه الدراسات تم استخدام هذا النوع من العلاج في ستة حالات لم تستجب للعلاج التقليدي ، فبعد عدة جلسات باستخدام أشرطة لكاسيت وكانت تحتوي على إرشادات للمريض بالثعلبة على أن هذا المرض سوف لن يؤثر على حياته العملية وطبعا
يكون ذلك بإدخال مؤثرات صوتيه مثل الموسيقي وصوت الماء و البحر و الطيور، وقد استجابت أربع من هذه الحالات استجابة تامة لهذا النوع من العلاج ، وهذا ما يؤكد من أن للحالة النفسية و التوتر العصبي دورا مهما في حدوث مرض الثعلبة. 


الدكتور فهـد عبد الله إبراهيم
دكتـوراه الأمراض الجلدية و التناسلية


