اضطراب نزع نتف الشعر
Trichotillomania

يسمى بالالتينية (   )Trichotillomaniaوتعنى  thrixشعره  tillein ,نزع ,
 maniaهوس أو جنون  :وهو عدم قدرة املريض على التحكم فى نزعه ملناطق
معينه من شعر جسمه  .هو من االضطرابات املزمنة التى عاده ما تتبع حدوث
توتر متزايد داخل اإلنسان  .و يتسبب اضطراب نتف الشعر فى فقدان الكثير من
الشعر و خاصة فى فروه الرأس.
* عادة ما يبدأ فى بداية مرحلة
امل��راه��ق��ة و ي�لاح��ظ أن نسبة
اإلص��اب��ة فى اإلن��اث تزيد عن
نسبة اإلصابة فى الذكور بشكل
كبير
تاريخ تطور املرض
     ف��ى البداية ك��ان املنظور
ل��ه��ذا امل���رض على أن��ه ع��ادة
سيئة  ,ثم ترسخ الفهم بأن هذه
الحالة هى صوره مرضية تحمل
جوانب نفسية..
كانت تتبع تصنيف األمراض
النفسية [  ] DSM-IVحيث
صنفت في فصل اضطرابات
النزعة  ....ول��ك��ن حديثا في
التصنيف [ ] -DSM 5أصبحت
تتبع فصل اض��ط��راب طيف
الوسواس القهري  
ألن هذا االضطراب مرتبط
جدا بمرض الوسواس القهرى
وأهم أنواع الشخصيات القابلة
لإلصابة بهذا االضطراب هي
الشخصية الو سواسية القهرية
و الحدية و النرجسية .
أسباب املرض  
     ضغوط نفسية شديدة جدا
والطرق التربوية الخاطئة وهو
شكل من أشكال تفريغ الشحن
العصبى .
األعراض
      عند وجدد ضغوط شديدة
وتوتر شديد يبدأ الفرد فى نزع
شعره و خاصة من فروة الرأس
ون���رى ش��ع��ر مقصف ب��ج��وار
بعضه البعض  ,ويحاول املريض
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مجتهدا فى إخفاء أثر ذلك و
التستر على املنطقة املصابة
وب��ع��د ه���ذا ال��ف��ع��ل ال يشعر
املريض بسعادة .
أشكال املرض
 _ 1     ال��ن��ت��ف االن��دف��اع��ي
Impulsive
 _ 2     القهرى Compulsive
 3     التلقائى Automatic
النتف االندفاعي :
بمعنى أن امل��ري��ض يفعله
استجابة لرغبة ملحه فى النتف
الذى يكون مصحوبا بما يشبهه

الشعور باللذة وع��ادة ما يتلوه
شعور بالندم بسبب االستجابة
لتلك الرغبة.
النتف القهرى :
عندما يضطر املريض لفعل
النتف استجابة لشعور متعاظم
بالضيق يتخلص منه املريض
بالنتف (أي إن النتف هنا يماثل
الفعل القهرى ف��ى اضطراب
وس�����واس ق���ه���رى) ف�ل�ا ي��ك��ون
مصحوبا بلذة معينه وإنما فقط
بالتخلص م��ن الضيق ,فمثال
تستشعر املريضة التى عادة ما

تكون كثيرة العبث فى شعرها
أن شعره أو أكثر غير مستقيمة
أو مستفزة بشكل أو بأخر فال
تستطيع ال��خ�لاص م��ن إلحاح
الرغبة فى نزعها إال بأن تفعل.
النتف التلقائى :
     ي��ك��اد ي��ك��ون س��ل��وك النتف
س��ل��وك��ا تلقائيا ع��ن��د البعض
فال نسمع منهم أكثر من أنهم
يفعلون ذل��ك دون انتباه كامل
أثناء انشغالهم بالتركيز فى
أى ع��م��ل أو ن��ش��اط ,ف�لا هم
يستمتعون بعملية النتف نفسها

كما فى الحاالت االندفاعية ,وال
هم يشعرون ضيقا ال يخلصهم
منه سوى النتف كما فى الحاالت
القهرية ,ب��ل نجد م��ن تكاد ال
تدرى بفعل النتف أثناء فعلها له.
إال أن من املمكن أن ننظر إلى
النوع التلقائى بشكل مختلف
ع��ن النوعني األخ��ري�ين  ,ذلك
أننا نستطيع أن نستنتج عامال
م��ش��ت��رك��ا ب�ين ك��ل م��ن النتف
اإلن��دف��اع��ى و النتف القهرى
بينما هو غائب فى حالة النتف
التلقائى وذلك هو اختيار فعل
النتف فى ذاته ,ذلك أن النتف
التلقائى ع��ادة م��ا يحدث فى
ح��االت االنهماك الذهنى فى
موضوع أخر كمشاهدة التلفاز او
املذاكرة.
الصورة املرضية
    ويؤدى اضطراب نتف الشعر
إل��ى ح��دوث ف��ق��دان واض��ح فى
الشعر نتيجة لفشل متكرر فى
مقاومة دافع للنتف ,ونتف الشعر
يسبقه عادة توتر متصاعد ويليه
إحساس بالراحة أو الرضا.
املراحل العمرية لظهور املرض
     هناك نوعني من اضطراب
نتف الشعر ,أحدهما يبدأ فى
سنوات الطفولة ما بني السنة
الثانية و السنة السادسة من
العمر ,وهو نوع عابر فى أغلب
األحيان .و أما النوع األخر فيبدأ
فى سنوات (املراهقة) وعادة
م��ا يحتاج إل��ى تدخل عالجى
حاسم ,نظرا ألن كم األمراض
النفسية املصاحبة له تكون أعلى
من النوع الذى يبدأ من الطفولة
 ,بينما يمثل األوالد أكثرية فى
الحاالت التى تظهر فى سن ما
قبل امل��درس��ة ( )%62إال إننا
فى التوزيع العام للمرضى من
مختلف األع��م��ار نجد  %70من
اإلن���اث  ,وم��ا ت��زال ح��االت نتف
الشعر فى سن املراهقة وما يليه.
العالج :

الجمعية العاملية اإلسالمية للصحة النفسية
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االشتراك فى اجمللة
د .عالء فرغلى

      يحتاج امل��ري��ض إل��ى عالج
نفسىالنفسي
لاجالطب
إستشاري
باإلضافة
دوائ��ى و ع�
إلى العالج الدوائى الذي يصفه
ال��ط��ب��ي��ب امل��خ��ت��ص ب��األم��راض
الجلدية :
م��ه��م ج���دا ال���ع�ل�اج امل��ع��رف��ى
السلوكى ال��ذي يساعد املريض
للتخلص من القلق ويهدف التعامل
مع السلوكيات و األفكار التى تسبق
سلوك نزع الشعر و ذلك من خالل.
تحديد امل��ث��ي��رات املهيجة التى
تسبب نزع الشعر
 إيجاد مجموعة دعم من األسرةوهناك برنامج تأهيلى للفرد
للعالج السلوكى من املرض بتابع
مع الطبيب املختص لذلك ,ونذكر
بعض النقاط املساعدة على سبيل
املثال:
> الشخص يحدد لنفسه اليوم
الذى سوف يتوقف عن نزع شعره
وكيف سيحتفل بهذا اليوم.
البعد ع��ن التوتر و الضغوط
النفسية
عدم إخفاء منطقة اإلصابة
> تعلم ت��م��اري��ن االس��ت��رخ��اء
وتنظيم التنفس من األنف تدريب
 3مرات يوميآ
> شرب السوائل بكثرة
> تجنب امل��واق��ف املثيرة التى
تسبب التوتر
>النوم مهم أن يأخذ الفرد وقتا
جيدا فى النوم
> يشجع الشخص نفسه دائما

القارىء العزيز

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدنا االستمرار فى إص��دار مجلة النفس املطمئنة وزيادة
اإلصدارات لتكون عدد كل شهرين أمال فى الوصول إلى اإلصدار
الشهرى فى القريب العاجل.
ونظرا الرتفاع أسعار ورق الطباعة فقد تم رفع قيمة العدد
لتكون  7جنيهات لعدد ابتداء من العدد الحالى من املجلة.
رئيس التحرير

إلى السيد/أ.د رئيس مجلس إدارة

امجلعية العاملية اإلسالمية للصحة
النفسية
السالم عليمك ورمحة اهلل وبراكته..
أرجو قبول اشرتاىك ىف جملة النفس
املمطئنة وبياناىت اكلتاىل
االمس........................................... :
اجلنسية..........................................:
العنوان بالتفصيل..............................
....................................................
تليفون السكن...................................:
تليفون العمل....................................:
فاكس............................................:
حتريرًا ىف
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مقدمه لسيادتمك
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التوقيع.........................../
ـ قمية االشرتاك السنوى داخل مرص 42
جنهيًا مبا فهيا إرسال األعداد بالربيد
تصدر املجلة  6أعداد سنويًا
يناير ـ مارس ـ مايو ـ يوليو ـ سبمترب ـ نومفرب
من لك عام
ـ يسدد االشرتاك إما نقدا مبقر امجلعية أو
داخل مظروف موىص هيلع أو بشيك بامس
امجلعية العاملية اإلسالمية للصحة النفسية.
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