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ما هو اجلديد في زراعة الشعر الطبيعي ؟
د / إبراهيم خليل العرادي

اختصاصي طب وجراحة اجللد / زمالة كندية في جراحة اجللد التجميلية
مسئول وحدة اجلراحة / مركز أسعد احلمد 

عملية  تبدأ  للجنسني  الهرموني  النضوج  مرحلة  خالل 

تكون  املتأثرين جينيا حيث  األشخاص   في  الشعر  تساقط 

جذور الشعر في مقدمة فروة الرأس حساسة جدا للهرمونات 

وأحيانا  خفيفة  األمامية  املناطق  تصبح  وبالتالي  الذكرية 

صلعاء ونعمل على إخفاءها بعدة تسريحات للشعر املوجود 

وقد نضطر إلى االبتعاد عن املناسبات واحلفالت العامة .... 

وفي خضم التطورات التي حدثت في اآلونة األخيرة ألساليب 

زراعه الشعر احلديثة والتي نشأت  للقضاء على عدة مشاكل 

ناجتة عن اجلراحة التقليدية مثل الصداع والتنميل وتوسع 

الندبات الناجتة عن االستئصال اجلراحي  ، ظهرت فكرة زراعة 

املثقب اجلراحي منذ عقود من  باستخدام  الطبيعي  الشعر 

الزمن واستخدمت تلك الثقوب في املناطق املانحة واملمنوحة 

إعطاء  نتيجة فشلها في  بها  العمل  توقف  ما  ولكن سرعان 

بدأنا  املزروعة  ومن هنا  للمناطق  املطلوب  الشكل اجلمالي 

نفكر بتطبيق نفس الفكرة السابقة ولكن باستخدام املثقب 

عنها  ينتج  والتي  جدا  صغيرة  بقياسات  املصغر  اجلراحي 

شرائح صغيرة جدا يتراوح حجمها ما بني 1-1.5 ميليمتر 

تغرس بدقة متناهية بني الشعر الطبيعي املوجود أصال في 

في  العملية  بعد  آثار  أو  ندوب  أي  يظهر  وعادة ال   ، املنطقة 

املنطقة املانحة ، وقد أثبتت تلك الطريقة احلديثة في زراعة 

الشعر جناحها حيث تتم حتت التخدير املوضعي ويستخدم 

فيها املجهر لتجهيز الشرائح ثم يقوم اجلراح بعمل فتحات 

ميرر فيها تلك الشرائح في اجتاه الشعر املوجود أصال بصورة 

بالنمو  الشرائح  تلك  تبدأ  قليلة  أسابيع  وخالل  طبيعية 

تزداد  وبالتالي  األصلي  موقعها  في  كانت  لو  كما  التدريجي 

كثافة الشعر في املنطقة املمنوحة في الرأس خالل عدة شهور 

تلك  إجراء  بعد  مرضانا  مدى سعادة  هو  بالذكر  واجلدير   ،

العملية من بدايتها في غرفة العمليات حيث يستلقون بدون 

ألم ويشاهدون برامجهم املفضلة  ثم أثناء زيارات املتابعة في 

العيادة حيث يبدون رضاهم بتلك العملية التي غيرت مجرى 

حياتهم ومنحت لهم الثقة في احلياة.
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