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يتوسل المرضي اليوم لعلاج تساقط الشعر و كثافته القليل إلي الأساليب المختلفة العلاجية بمساعدة العقارات الكيمياوية و  -    

النباتية و يدفعون الكلفات العالية لأجله و لكن إن سئلوا من جميع هؤلاء الأشخاص بالنسبة إلي أثر هذه العلاجات، يتكّلمون أكثرهم
  مع خيبة الأمل من عدم النتيجة أو نتيجته الضعيفة جدا.

  اليوم العقار الوحيد المصدق هو "FDA " الذي يشمل قرص فيناسترايد (Propecia) و حل أو الرذاذ الماينوكسيديل.  -    

  

  

  

Propecia

  

بروبشيا هو أول و القرص الوحيد المصدق بواسطة FDA الذي يستخدم لعلاج تساقط شعر الذكر في قسم الأمام و وسط الرأس.يؤثر
بروبشيا لبعض الرجال.بّينوا أكثر الرجال زيادة ميزان الشعر، تخفيض تساقط الشعر و تحسين شكله.

  

تعرض التجارب السريرية بإن ليس لبروبشيا تأثيرات جانبية هامة.عدد قليل من الرجال، أي أقّل من (%2) فقط ذكروا له تأثيرات
الجنسية من مثل تخفيض الشهوة، مشكلة الإنتصاب و تخفيض ميزان المني.إذا قطع بروبش

  

يا، تقطع آثاره الجانبية أيضا.يؤثر تأثيرا سلبيا علي الكبد في الأشخاص القليلين و لهذا يجب إن يتّم الإختبارات من هذا الحيث.

  

ستلاحظون آثار بروبشيا بعد 4 أشهر بعد إستهلاكه بشكل اليومي.ستزيل آثاره بعد عدم إستهلاكه بشكل التدريجي في 6 أشهر.إن لم
يؤثر بروبشيا في 4 أشهر، لا ينفع إستهلاكه الأكثر نفعا في الأغلب.
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(Minoxidil Rogain (5%

  

  

Rogain Extra Strength))  جانب من الشعر تساقط لعلاج الماينوكسيديل من العليا الكثافة محتوي القوي روجن أخيرا وافقت FDA.هذا يكون
الدواء بشكل حل %5 و يمكن إعداده دون وصفة الطبيب.يدعي بأن هذا الدواء يسّبب نمو الشعر %45 أكثر من الروجن ذات قدرة

العادية.أيضا في الأشخاص الكثيرين تظهر آثاره في 4 أشهر.يكون أحدث أثره الجانبي الحكة و التهيج الجلد.

  

روجن هو الحل الذي يستخدم في كل يوم مرتان و بشكل الموضعي.يستطيع هذا الحّل أن يبطئ تساقط الشعر في الأشخاص الذين هم
علي وشك الأصلع.

  

إستعملوا روجن %5 في كل يوم مرتان حتي تشاهدوا آثاره في 4 أشهر.مع ذلك إن قطع إستهلاكه، ستزيل آثاره في 6 أشهر و إن لم يؤثر
روجن %5 بعد 4 أشهر، لا ينفع إستهلاكه الأكثر.إستخدموا الروجن في حالة كنتم في إستهلاك الدواء دقيقا أو تلاحظون أسلوب

إستهلاكه بشكل الجّيد.
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