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اجلمال والصحة يتعلقان بشكل كبير بجلد االنسان وصحته ونضارته وخلوه من االمراض، وتلعب الڤيتامينات والغذاء دورا اساسيا في ذلك.

خالل لقائنا باستشاري االمراض اجللدية والتناسلية في »انترناشيونال كلينك« د.محمد اسامة، اكد على اهمية الغذاء والڤيتامينات واملعادن في احلفاظ على صحة اجللد 

والشعر، موضحا ان تساقط الشعر عند النساء غالبا ما يكون سببه هبوط مستوى احلديد بسبب الدورة الشهرية او بسبب اتباع ريجيم قاس يفقد اجسامهن الڤيتامينات.

وحول الصدفية وطرق عالجها، اوضح ان افضل طرق عالجها اآلن هي ابر تؤخذ كل اسبوعني مرة حتت اجللد وملدة ستة اشهر او عام فتقضي عليها، مشددا على ضرورة 

متابعة العالج وحسبما يصف الطبيب بدقة للوصول الى الشفاء التام. وحول امراض املناعة الذاتية، اكد انها حتدث بسبب مهاجمة جهاز املناعة للجسم والسبب وراثي، 

ونصح القراء بحماية اجللد من املواد الكيماوية والبخور والعطور ألنها تترك آثارا ضارة عليها، وإلى التفاصيل:

كتبت:  زينب أبو سيدو

د.أسامة لـ »األنباء«: نقص احلديد سبب رئيسي لتساقط الشعر
فقط عند السيدات إمنا يكون 
الرج���ال أيضا وليس  عند 
شرطا ان يكون بعد أول طفل، 
فرمبا يأتي بعد سابع طفل، 
وأشهر هذه األسباب يكون 
بسبب ضعف في التبويض 
عند السيدة، أو ان احليوانات 
املنوية ضعفت عند الرجل، 
وتصبح فرصة االجناب أقل 
فكل رجل وامرأة يتالقيان في 
موعد التبويض تكون نسبة 
حصول احلمل لدى السيدة 

20% فقط.
ف���إذا كان لدى الس���يدة 
أو الرج���ل مش���كلة ما تقل 
الى  النسبة وقد تصل  هذه 
10% م���ع كل جماع في وقت 

التبويض.

هل تلعب السمنة دورا 
في العقم؟

٭ بالتأكي���د، عن���د الرجل 
واملرأة، فالرجل اذا كان سمينا 
تكون صحته ضعيفة لتكون 
الدهون بجس���مه فيصبح 
أداء اخلصية سيئا، والتالي 
احليوانات املنوية ليس���ت 

جيدة.

ما أسباب حدوث 
أمراض املناعة الذاتية؟

٭ أس���بابها وراثية، وبدال 
املناعة  من ان يهاجم جهاز 
البكتيريا والڤيروسات يهاجم 
اجلسم أيضا ونسبتها بني 
الس���يدات والفتيات أعلى، 
وه���ذا بالنس���بة لألمراض 
اجللدية كالذئب���ة احلمراء 

وغيرها.

الجلد.. والحساسية

ملاذا يصاب البعض 
بإزعاجات احلساسية؟

٭ يجب ان نعامل اجلس���م 
اجلل���د  خاص���ة  جي���دا، 
ألن���ه احلاج���ز بيننا وبني 
العال���م اخلارج���ي مع كل 
أمراضه واألتربة والشمس 
والكيماويات والبخار لذلك 
يج���ب ان نتعامل مع اجللد 
جيدا، ونس���اعده ليحمينا، 
التعرض  وأبسط ذلك عدم 
للكيماوي���ات كثيرا من قبل 
البخ���ور والعطورات ألنها 
تؤثر عل���ى اجلل���د، اذا مت 
االفراط بها، أو اذا مت استخدام 
ماء كثيرا اثناء االستحمام مع 
الصابون بطريقة خاطئة تزال 
طبقة احلماية التي أوجدها 

اهلل لنا على اجللد.
واذا كان الشخص يعمل 
في مكان مليء بالكيماويات 
وكذلك احلالة النفسية تؤثر 
الش���خص عصبيا  اذا كان 
وتواف���رت له ه���ذه األمور 
ولم يهتم بجلده س���يصاب 

بازعاجات احلساسية.

مباذا تنصح املرضى 
عند تلوث اجلو سواء 

باألتربة أو الدخان؟
٭ نظ���را لطبيع���ة ج���و 
الكوي���ت احلار منكث أغلب 
الوقت في املنزل أو السيارة 
فنتعرض الى الهواء املنقى 
عبر تكييفات وفلتر السيارة 

وفلتر املنزل.
لذلك يج���ب تبديل هذه 
الفالتر كل ستة أشهر ففلتر 
الس���يارة يجم���ع س���موم 
الس���يارات حولن���ا وكذلك 
غبار املصانع، وأيضا حبوب 
اللقاح التي تظهر في اجلو، 

في فصل الصيف.

ما احدث التقنيات 
املتبعة في جتميل 

الوجه؟
٭ جتميل الوجه بالنس���بة 
للنضارة هناك ما يس���مى 
بالتقشير السطحي البسيط 
ويأتي بنتائج جيدة مع جميع 
البش���رات في اي وقت من 
العام، وهو عبارة عن جهاز 
يقوم بعمل صنفرة سطحية 
للبشرة يحتوي على مادة 
الهيدروليك اس���يد تنشط 
ل���ه حيويته  اجللد وتعيد 
ونضارت���ه ثانية، وجترى 

جلسة كل اسبوع.

ماذا عن انتفاخات 
اجلفن والهاالت 

السوداء؟
٭ اذا كان االنتفاخ حتت العني 
فيكون بسبب اجهاد او سوء 
تغذية او عدم تعرضه لهواء 
نظيف او بسبب عدم ممارسة 

الرياضة.

ماذا عن جتاعيد الوجه 
وكيف ميكن عالجها؟

التجاعيد يكون  ٭ ع���الج 
حسب نوعها ومكانها وعمر 
الشخص، فإذا كانت التجاعيد 
بسيطة فهناك كرميات حتسن 
نوعية اجللد وتريح طبقة 
الكوالج���ني م���ع جلس���ات 
الكوالجني  استثارة لطبقة 
املوجودة باجللد، فتنش���ط 
وتصبح مشدودة، وبالتالي 
تشد معها التجاعيد البسيطة 
حول العني والتجاعيد التي 
ترى عن���د الضحك او عند 

التحدث.

البوتوكس للتجاعيد العميقة

التجاعي���د  واذا كان���ت 
عميقة فنستعمل بوتوكس 
وفيلر إلراحة العضلة ولكن 
العالج يجب  قبل استخدام 
ان يعرف الش���خص سبب 
التجاعيد، فاذا كان عمره 70 
عاما فهذا ش���يء عادي، اما 
اذا كان عم���ره 30 عاما فهنا 
يجب ان يحتاط الش���خص 
لطبيعة حياته الصحية وذلك 
باستخدام واق من الشمس 
وارت���داء نظارة شمس���ية 
الس���جائر  واالبتع���اد عن 
وتن���اول فاكه���ة او عصير 

وطبق سلطة يوميا.

ما أحدث التقنيات 
في مجال االمراض 

اجللدية؟
ف���ي االمراض  التقنيات  ٭ 
اجللدية تكون في العالجات، 
فمنظوم���ة العالج اجلديدة 
التي نس���تخدمها في عالج 
االم���راض اجللدي���ة ه���ي 
الكرميات اجلديدة، او عالج 
امراض كانت مس���تعصية 
علينا فمثال اشهر االمراض 
اجللدية في اخلليج الصدفية 

والبهاق.
افضل ع���الج للصدفية 
عب���ارة عن اب���ر تؤخذ كل 
اس���بوعني حتت اجللد ملدة 
6 اش���هر او ع���ام فتقضي 
على الصدفية، وبالنس���بة 
للبهاق فهناك جلس���ات ابر 
موضعية تؤخذ في اجللد، 
وهناك امراض اخرى كاالورام 
وغيرها، وهذه لها جراحات 
ف���ي املستش���فيات  جترى 

الكبيرة واملراكز اخلاصة.

كيف ميكن ازالة آثار 

التقشير السطحي 
البسيط يتم عن 
طريق جهاز يقوم 

بعمل صنفرة سطحية 
للبشرة.. ويحتوي على 

مادة تنشط اجللد

أفضل ما يستخدم 
له الليزر هو إزالة آثار 
الندبات واجلروح.. أو 
إزالة الشعر والشامات

هبوط مستوى احلديد عند السيدات يسبب سقوط الشعرالصدفية أشهر األمراض اجللدية في اخلليج

د. محمد أسامة متحدثا إلى الزميلة زينب أبوسيدو                )هاني عبداهلل(

د. محمد أسامة استشاري األمراض اجللدية والتناسلية

الدكتور محمد أسامة استشاري أمراض جلدية 
وتناسلية في انترناشيونال كلينك وحاصل على طب 
وجراحة القصر العيني في جامعة القاهرة وماجستير 
في أمراض اجللدية والتناسلية والعقم ودكتوراه في 

األمراض اجللدية والتناسلية والعقم من أملانيا.
حاصل ايضا على دبلوم في جراحة وعالج األوعية 

الدموية والدوالي ودبلوم في اجلراحات اجللدية 
الكبرى، وكذلك حاصل على دبلوم في التجميل وفي 
الليزر مبختلف انواعه وتطبيقاته في عالج األمراض 

اجللدية وازالة الشعر وشهادة من معامل األمان جلهاز 
الليزر ودبلوم في طب الطوارئ.

د.أسامة عمل في مستشفيات وعيادات أملانيا 
التخصصية ألكثر من 20 عاما وهو عضو في جمعية 
االطباء األملان لألمراض اجللدية وعضو في اجلمعية 
األوروبية لألمراض اجللدية وكذلك عضو في جمعية 

األطباء األملان لألمراض التناسلية.

ضيفنا في سطور

بقلم طبيب
د.محمد عبداهلل

أنواع تساقط 
الشعر

ميكن تعريف تساقط الشعر على أنه زيادة سقوط 
الشعر عن املعدل الطبيعي، قد يؤثر تساقط الشعر على 

جميع أجزاء اجلسم إال أن تساقط شعر فروة الرأس 
هو الذي يلفت النظر لوجود املرض، هناك عدة انواع 

لتساقط الشعر، ومت تقسيمها حسب مكان تساقط 
الشعر، منها تساقط الشعر املنتشر، وتساقط الشعر 

املوضعي وأنواع أخرى.

أ- تساقط الشعر المنتشر

هو تعطيل لدورة الشعر الطبيعية بصورة منتشرة في 
جميع انحاء اجلسم مما يؤدي الى فقدان عام للشعر، 
وقد يرجع ذلك الى تغيرات في  الهرمونات، او تعاطي 

بعض االدوية، او كنتيجة ملرض جلدي التهابي، او 
اسباب اخرى، كما يحدث نتيجة للتوتر. وأنواعه:

1- تساقط الشعر الكربي:

التعريف: تساقط الشعر الكربي هو فقد مبكر وشديد 
في الشعر الطبيعي من جريبات طبيعية في الفروة، 

حيث يعتبر نوعا من تساقط الشعر غير الندبي والذي 
يترك جريب الشعر سليما ويحدث نتيجة لعملية 

تفاعلية تسببها تغيرات استقالبية او هرمونية او نتيجة 
استخدام بعض االدوية، ويبدأ املرض بشكل حاد، 

ويتميز بتساقط الشعر املنتشر ويستمر لفترة زمنية 
طويلة.

األسباب:يعتبر االجهاد اجلسمي هو السبب الرئيسي 
لتساقط الشعر الكربي، وميكن تقسيم العوامل املؤثرة 

الى:
٭ األمراض احلادة مثل تلك التي تسبب احلمى، 

العدوى الشديدة، واجلروح الكبيرة.
٭ األمراض املزمنة مثل: األورام اخلبيثة وبخاصة 

األورام اللمفية وأي أمراض مزمنة تؤدي إلى ضعف 
عام باجلسم مثل أمراض الكبد والكلى.

٭ التغير في الهرمونات كما في حالة احلمل والوالدة، 
ومرض قصور الدرقية.

٭ التغير في النظام الغذائي مثل: نظام احلمية القاسي، 
وفقد الشهية، وقلة تناول البروتينات، ونقص احلديد 

املزمن.
٭ التلوث باملعادن الثقيلة مثل: الزرنيخ والثاليوم.

٭ تناول بعض األدوية مثل: بعض أدوية عالج فرط 
ضغط الدم، وموانع تخثر الدم، وزيادة تناول ڤيتامني 

A، وبعض األدوية املسببة لقصور الدرقية، وبعض 
التطعيمات.

٭ التهاب جلد فروة الرأس مثل الصدفية، وبعض أنواع 
التهابات اجللد.

كيفية حدوث املرض: يحدث اضطراب دورة الشعر 
في اإلنسان نتيجة تعرض الشخص لبعض املؤثرات 

مثل التوتر العصبي، والذي يحدث للنساء بعد الوالدة، 
او اجراء جراحة أو اإلصابة بحمى شديدة، حيث ترتفع 
درجة حرارة اجلسم عن 39 درجة مئوية خاصة عندما 

يتكرر حدوثها، فيؤدي التوتر العصبي والضغوط 
النفسية الشديدة الى حدوث اضطراب دورة الشعر، 
فيدخل الشعر كله في طور الراحة في نفس الوقت، 

ومن ثم تدخل اجلريبات الى مرحلة السقوط قبل 
موعدها، مما يؤدي الى سقوط الشعر بكميات كبيرة 

اكثر من املعدل الطبيعي ويبدأ سقوط الشعر بعد حوالي 
ثالثة اشهر من تعرض املرأة لهذا املؤثر، وهي الفترة 
التي تستغرقها اجلريبات لتتحول من طور النمو الى 

طور الكمون الذي يبدأ بعده طور التخلص من الشعرة، 
وبالتالي يحدث تساقط الشعر وقد لوحظ حدوث 

تساقط الشعر ايضا عند االصابة باألمراض املعدية، 
التي تشمل: احلمى الغدية، واالنفلونزا، واملالريا، 

والبروسيال، كما يحدث في حاالت احلمى املرتبطة بداء 
االمعاء االلتهابي، كما تؤدي العوامل الغذائية مثل احلمية 

الغذائية القاسية وسوء التغذية الوخيم الذي يصحبه 
نقص البروتني ونقص احلديد ونقص بروتينات الدم ـ 

الى تغيرات ونقص في معدل منو الشعر، مما يؤدي الى 
تساقطه ولكن نادرا ما يكون السبب الوحيد لتساقط 

الشعر املنتشر، وبصفة عامة يحدث الشفاء من تساقط 
الشعر الكربي خالل  ستة اشهر بطريقة تلقائية.

إخصائي تجميل الجلد والليزر  ٭

الس���يدات والفتيات يصنب 
بهبوط في مستوى احلديد 
بسبب الدورة الشهرية، ولكن 
املشكلة ليست في الدورة امنا 
املشكلة لديهن انهن يبحثن 
عن الرشاقة فيتبعن ريجيما 
أو يتناولن وجبة واحدة في 
اليوم، ويحرمن أجسامهن من 
ڤيتامينات يحتجنها، فالشعر 

يتأثر بها ويتساقط.

العقم الثانوي

هناك ما يسمى بالعقم 
الثانوي الذي يحدث 

بعد إجناب أول طفل، 
وتبدأ السيدة في 

رحلة العالج، وكأنها 
لم تنجب سابقا فهل 
لك ان تفسر لنا هذه 

احلالة؟
٭ العق���م الثانوي ال يكون 

٭ افض���ل ما يس���تخدم له 
الليزر ويعطي نتائج جيدة 
من اجللد والتجميل هو آثار 
اجللد عند وجود ندبات او 
جروح او ازالة الشعر او ازالة 

الشامات.
لكن بالنسبة للسواد حتت 
العني واالنتفاخات ال نستخدم 
ابر  الليزر، إمنا نس���تخدم 
التي حتدث نبضات  امليزو 
لألوعي���ة الدموية وتنظف 
اجللد حتت اجلفن، مع اتباع 

اسلوب حياة صحية.

ما أسباب تساقط 
الشعر عند النساء؟

٭ تساقط الشعر يعني ان 
هناك خلال ما حدث باجلسم، 
فهو ليس مرض���ا، امنا هو 
ظاهرة يج���ب الرجوع الى 
أسباب حدوثها، فكثير من 

اجلروح والندوب في 
الوجه؟

٭ حسب عمرها، فاذا كانت 
اقل من سنتني تكون النتائج 
جيدة عند استخدام تركيبة 
من كرميات وجلسات ليزر 
او جلس���ات تنشيط طبقة 
الكوالجني باالبر التي تثير 
الكوالجني في اجللد،  طبقة 
وبعد س���نتني حسب مكان 
الندبة في اجللد وحس���ب 
نوعيتها جنري لها جراحة 
جتميلية الزالتها وعمل غرز 

جراحية جتميلية.

الليزر للندبات والجروح

ما استخدامات الليزر 
في مجال التجميل وهل 

ميكن استخدامه في 
االنتفاخات والسواد 

حتت العينني؟

نصح د.محمد أسامة القراء باحلركة دائما واستخدام الساللم 
بدال من املصاعد للحماية من أمراض األوعية الدموية، موضحا 
ان اجللوس املستمر أمام التلفزيون في املنزل واجللوس في 
املكتب وفي السيارة يسبب ارتخاء عضالت الساق فيتراكم 
الدم في االوعية الدموية ويحدث احتقان مسببا الدوالي الن 
هذا املرض يس����بب التهابات في الساقني وتورما. وبالنسبة 
للتنظيف باملاء كثيرا بعد دخول احلمام صباحا، أشار الى انه 
يسبب التهابات كثيرة في املنطقة التناسلية وفتحة الشرج 
ويسبب جفافا للجلد فيجب وضع كرمي مرطب بعد التجفيف. 
كما نصح القراء باجراء فحص على اجللد مرة كل عام حماية 
من أورام اجللد احلميدة واخلبيثة أو السرطانية، موضحا 
ان هناك اوراما حتدث على اجلس����م من اخلارج، كما حتدث 
من الداخل ورمبا س����ببت الوفاة دون ان يعلم الشخص انه 

مصاب بالسرطان الذي سببه اجللد وانتشر باجلسم.

املاء الكثير باالستحمام.. ضار


