
األمراض  من عن غیرھا األمراض الجلدية تتمیز

ظاھرة وبالتالي تكون الجلد على سطح بظھورھا

إلى يسارع المريض مما يجعل للنظر ملفتة للعیان

الجلدية األمراض أن كما طلبا للعالج. الجلدية طبیب

في األمراض مجمل من ٪ ٢٠-٣٠ بین ما تشكل

وكل عام، مستشفى أي في الخارجیة العیادات

وضرورة الجلدية األمراض أھمیة مدى يبین ذلك

للمرضى. ممكنة خدمة أفضل تقديم على الحرص

مجالي في متقدمة طبیة خدمة توفیر في ممیزا الجلدية دورا كبیرا إلنشاء مركز أسعد الحمد لألمراض ولقد كان

في تساھم عالیة وبشرية تقنیة فنیة إمكانیات على يحتوى المركز لكون نظرا الجلدية األمراض وعالج تشخیص

أجھزة حديثة توفر ظل في ذلك كل المناسب، توفیر العالج ومن ثم الجلدية إلى التشخیص الدقیق لألمراض الوصول

الوحدات من وغیرھا الجلد جراحة وتجمیل وكذلك واللیزر الضوئي العالج وحدة مثل متخصصة وحدات في موجودة

المتخصصة.

ربع الصحیة النشرة ھذه بعمل نقوم رأينا أن فلقد المركز في متمیزة للمرضى خدمة تقديم على حرصنا ضوء وفي

الجلدية األمراض تتناول مقاالت علمیة الصحي من خالل الوعي نساھم في رفع بأن خاللھا من نأمل والتي السنوية

األمراض في متخصصون المركز أطباء من كتابتھا على يقوم منھا، الوقاية عالجھا وكیفیة وطرق أسبابھا الشائعة،

اجتماعیة لألطباء أخبار النشرة على ستحتوى كما العملیة. والخبرة العلمي من التحصیل عالیة درجة الجلدية وعلى

من وغیرھا العلمیة والمؤتمرات الندوات عن التنويه وكذلك العلمیة األنشطة عن مختصرة نبذة إلى باإلضافة بالمركز

والمريض. الطبیب تھم التي الموضوعات

بھا من خالل المشاركین جمیع وكذلك النشرة الصحیة ھذه عمل القائمین على الزمالء أشكر أن الختام في وأود

على تطويرھا. والعمل إصدارھا في األستمرار متمنیا العلمیة مقاالتھم

التوفیق ولي واهللا

الصالح عبداللطیف قاسم د.
الجلدية أسعد الحمد لألمراض مركز رئیس

العدد كلمة
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جندهم فلذلك  األشخاص بعض هيئة  في أهمية له الشعر
، تالشيه أو عدم تساقطه على به واحلرص على العناية يحرصون
لظهور احلاالت ونظرا . رمزا للجمال فنجده النساء وخصوصا عند
الصلع، أو الشعر تساقط على املترتبة االجتماعية و  النفسية
على اجللدية  األمراض عيادة على املترددين املرضى  إحلاح وأيضا
الواجب إن من ، وجدنا املوضوع  هذا في التفاصيل معرفة أدق
أن نعرف الضروري . ومن املشكلة هذه أسباب في البحث علينا
إلى نحتاج وإننا يوميا تقريبا ١٠٠ شعرة يفقد العادي الشخص أن
الشعر يتساقط حيث الشعر حياة دورة لإلستكمال ثالثة شهور

. دورة كل نهاية بعد طبيعي بشكل

في مجتمعنا في  الشائعة احلاالت من  الشعر تساقط يعتبر
التي األسباب إلى سنتحدث و ، سواء حد على والرجال النساء
هناك و للمرضى, العظمى الغالبية عند الشعر سقوط الى تؤدي

لها. لن نتطرق شيوعا أقل أخرى عديدة أسباب

الشعر تساقط : نشط الغير الشعر تساقط - ١
(anagen)النشطة الشعرة حياة دورة إنتهاء عن الناجت الشائع
، وتسمى الرأس أجزاء في (telogen)نشط الغير وتكاثر الشعر
املريضات تشتكي حيث (Telogen Effluvium) احلالة هذه
اإلستحمام خصالت شعر أثناء شكل على تساقط مفاجىء من

أو التمشيط .

احلمية إنقضاء فترة أو بعد النساء خالل غالبا تصيب وهذه احلالة
الشعر يتساقط حيث ، مباشرة  الوالدة بعد وأيضا ، القاسية
خلوفهن بذعر النساء وعادة تصاب كبيرة ، بكميات نشط الغير
بالغذاء النسوة هؤالء وننصح  ، املفقود  الشعر إسترجاع بعدم

. اخلوف وعدم املتوازن

الناجم الشعر  تساقط  : احلديد مخزون نقص - ٢
النوع وهذا   (S.Ferritin) الدم في احلديد مخزون نقص عن
لعدم الشعر تدريجيا حيث يتساقط ، عند النساء شائع أيضا
في احلديد نسبة حني إن في ، لنموه الكافي احلديد مخزون توفر
في تكون طبيعية (haemoglobin) قد احلمراء  الدم كريات
Chronic Telogen) احلالة هذه وتسمى ، األشخاص هؤالء
‚ املزمن الغيرنشط الشعر تساقط أي (Effluvium
اثناء للشعر يومي تدريجي تساقط من املريضات تشتكي حيث
املريضات من عالية نسبة الحظنا الشعر. وقد التمشيط أو غسل
ننصح بتعويض احلديد ،و عالجها احلالة السهل هذه من يعانون
حسب اللحوم تناول من أو باالكثار دواء احلديد تناول عن طريق
إلى باإلضافة شهور ست الى ثالث الطبيب املعالج ملدة إرشادات
من واخلالي متزن الغير  الغذاء يأكلن األغلبية ألن الفيتامينات

. االمينية واألحماض الزنك فيتامني

[ئنجل[حبٍ ﴿ئّئ خدجل[إلّال حبب

الكندي في األمراض اجللدية البورد
الليزر و التجميلية اجللد جراحة في زمالة تخصصية

احلمد/م.الصباح أسعد اجللد/مركز جراحة وحدة مسئول

٢٠٠٣ مايو األول ٢٠٠٣العدد مايو األول العدد



البالغني الذكور عند الصلع مراحل : ١ توضيحي رسم
العاملي نوروود / هاملتون تصنيف حسب

اإلناث عند الصلع :مراحل توضيحي٢ رسم
العاملي لودويق تصنيف حسب البالغات

والرجال النساء في  الوراثي: الشعر  تساقط - ٣
حساسية و وراثية عوامل عدة عن ناجت يكون ما  غالبا
املنطقة في (Testestrone) الذكورة لهرمون الشعر
الصلع في الرأس (Frontovertex) فيؤدي إلى العلوية
هاملتون/ تصنيف البالغني حسب الرجال التدريجي عند
عند املنطقة تلك تالشي كثافة الشعر في وإلى نوروود،
األمامية خصلة الشعر على اإلبقاء مع البالغات النساء
احلاالت هذه وتسمى العاملي  لودويق تصنيف  حسب
الرسم .(انظر  (Androgenetic Alopecia)

( التوضيحي

فى كثافة تدريجى تناقص من يشتكون األشخاص وهؤالء
او عدة شهور للرأس خالل العلوية املنطقة  في الشعر
يعتقدون إن هذه فقد البالغني الذكور حالة ففي  ، سنني

. بتقدم السن الشعور اجلاذبية أو تفقدهم احلالة
اإلحباط تؤدى إلى قد فإنها البالغات لإلناث بالنسبة أما
غير تكون وعادة  العالجية التجارب كل بعد خصوصا
ينتهى وقد ، واالعشاب التجميل كمستحضرات طبية

أو مستعار إضافي شعر بوضع احلال بهن او بهم
.(hair wig)

هذه لعالج جديدة أدوية إكتشاف  مت  األخيرة األونة وفي
فسيولوجية املشكلة هذه تعتبر كانت ، حيث احلاالت
مستمرة األبحاث املاضي، والزالت في فعال عالج لها وليس

. لهذه احلاالت جذرى حل إليجاد امريكا شمال في
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: نوعني العالج الى ينقسم لذلك

ينصح للصلع األولية املراحل في : الذكورالبالغني في - ١
Minoxidil 5٪) املينوكسيديل املوضعي السائل بإستعمال
على يحافظ سائل  وهو للرأس العلوية املنطقة في (lotion
يساعد قد احلاالت بعض وفي معظم احلاالت املوجود في الشعر
الدراسات ، وقد أثبتت (Vertex) في قمة الرأس الشعر منو في
حيث الشعر دورة مراحل في إيجابي تأثير له السائل هذا ان
(Vellus Hair)سماكة األقل اإلبتدائي الشعر يقوم بتحويل
٪٣٠ في (Terminal Hair) سماكة األكثر النهائي الى الشعر
في يساهم أنه اعتقد شخصيا وأنا مت عالجها. التي احلاالت من
من ومنعه تقويته وبالتالي الشعر جذور في الدم تدفق زيادة
مرضى الصدفة في مبحض الدواء هذا أكتشف وقد . السقوط
هذا تناولوا الذين املرضى معظم أن وجد حيث الدم ضغط ارتفاع

. من جديد ينمو يتحسن شعرهم وقد الدواء بالفم

كندا في جديد فعال  عالج إكتشاف مت ١٩٩٨م عام وفي 
باسم يعرف والذي الدواء هذا جناح التجارب اثبتت  وقد
تصل بنسبة الشعر تساقط مينع فهو (Propecia)البروبيشيا
٪٦٦ الى بني ٣٣٪ تترواح بنسبة الشعر تكثيف وأيضا ٪٩٠ إلى
الشعر جذور تثبيط انزمي في قدرته الى هذا الدواء وترجع فعالية
هذا وحاليا  (5 alfa-reductase) تساقطها عن  واملسئول

. الكويت صيدليات في متوفر الدواء

السريري من بالفحص التأكد يجب : البالغات االناث في - ٢
، اتص الطبيب مبراجعة وذلك العالج قبل الصلع الوراثي

: املتوفر والعالج
خبرتنا ومن Minoxidil 5٪ lotion (املينوكسيديل)  - أ
لهذا ٪٥ من أقل إستعمال نسبة تركيز إن وجدنا العملية
اإلناث، وقد الحظنا في الصلع الوراثي فعالة لعالج غير السائل
من يعانني السائل هذا يستعملن الالتي املريضات  بعض إن

. الذقن و الوجه في زائد شعر ظهور

على يحتوي الفعال الدواء وهذا Diane 35 ( ٣٥ -(دايني ب
لهرمون أستيت(املضاد سبروتيرون هرمون و اإلستروجني هرمون
او فترة اخلصوبة في في اإلناث هذا الدواء فعال و ، الذكورة)

املراهقة.
يعمل ايضا وهذا Spironolactone (سبيرونوالكتون) - ج
تخفيف و الشعر مينع تساقط وبالتالي الذكورة كمضاد لهرمون
لالناث و خصوصا عند النساء الذقن الوجه و الزائد في الشعر

. للحمل موانع وال يحتاجن الياس سن الالتي وصلن

 Cyproterone Acetate أسيتيت) د - (سيبروتيرون
الشعر تساقط لعالج الذكورة لهرمون  مضاد هرمون يعتبر و

. من اآلخرين أقوى فاعلية ذو الوراثي، وهو

اجلراحي العالج فإن املذكورة السابقة األدوية تفشل جميع وعندما
. احلاالت في هذه وفعاال جناحا يبقى األكثر

تقدم ملرحلة تبعا اجلراحي مباشرة الى احلل نلجأ األحيان بعض وفي
. النفسية للمريض احلالة او الصلع

عند بنوعيه الوراثي الصلع و الشعر تساقط عالج في جنحنا وقد
(Hair Transplant) الشعر بزراعة وذلك في كندا النساء و الرجال
منطقة ١٠٠٪ في طبيعي شعر عنها ينتج والتي وبالطريقة احلديثة
والعملية , ألم وبدون املوضعي التخدير حتت العلوية الشعر فروة
نقوم حيث (Microfollicular Unit Hair transplant) تسمى
ثم الرأس مؤخرة فروة من (donar strip)به املتبرع اجلزء باستئصال
microfollicular) صغيرة جريبية شعر وحدات إلى بتجزيئه نقوم
األجزاء في  بحقنها نقوم ثم اهرية العني مبساعدة  (units
يحتاج وعادة بحتة، receipient) بطريقة طبيعية area) املصابة
للحصول طويلة زمنية فترات على عمليات ٦ الى ١ من الشخص
الى ١٠٠٠ مايقارب إستزراع يتم حيث ، املطلوبة كثافة الشعر على
الكثير إلي البسمة أعيدت وقد الواحدة. العملية في شعرة ٣٠٠٠
الى النظر ولإليضاح يرجى الطريقة. بهذه عوجلوا الذين املرضى من

.٥ - ١ من النماذج

 

: وحدات الشعر اجلريبية ١ صورة
١-٤ شعرات تتكون من

ٍخمُّخختط ٍجمخش هَّخألال هُ إلخسص ُّئَّْ ألخ وخؤرخ� خؤَّجمخشٌّ خؤنبهحم سخنخىم
خؤخلئَّجمط :حمألَّْ خؤنبهحم ضخنخحن

يفرخ�ـٍصحمخضخ� خؤَّجمخشٌّ خؤمباله ألهخظ رخألئخْ
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رأس  : شكل فروة ٢  صورة
من االنتهاء بعد املريض

عملية زراعة الشعر

: مريضة مصابة بالصلع ٣ صور
زراعة عملية بعد و قبل الوراثي

اجلراحية الشعر

قبل  اخرى مریضة   : ٤ صورة  
الشعر زراعة عملیة وبعد

المصابون المرضى : ٥ صور
زراعة عملیة وبعد قبل

الجراحیة الشعر
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نذكر منها : أنواع وهو (Alopecia Areata) الثعلبة املعروف صلع  - ٤
الذقن  أو احلاجبني أو في الرأس الدائرية - الثعلبة أ

(Alopecia totalis) الرأس أجزاء كل في املنتشرة الثعلبة - ب
(Alopecia Universalis) اجلسم وأجزاء الرأس في املنشرة الثعلبة - ج

تدريجيا ثم تساقطه الشعر جذور إلتهاب إلى فيؤدي اجلسم في املناعة جهاز ما في إلى خلل الثعلبة صلع أسباب وترجع
احلالة في تغير هناك أن ومن املرجح , املصاب الشعر لون فى ابيضاض يصاحبه التساقط مفاجىء يكون بعض االحيان وفي

آخر. إلى شخص من ينتقل معديا مرضا الثعلبة اخلطأ اعتبار مرض من وأنه . أو العاطفية للمصابني النفسية
 

، والبهاق والبنكرياس الدرقية الغدة إلتهاب منها املناعة جهاز في أخرى أمراض الثعلبة مرض وقد يصاحب
األمراض. هذه عن الدم الالزمة للكشف فحوصات لعمل اتص الطبيب مراجعة املريض على يجب فلذلك

: املصاب لعمر طبقا قسمني الى عالج الثعلبة وينقسم

يتكون من : و فاعلية األكثر املوضعي يعتبرالعالج سنوات) سن ١٠ (دون االطفال في - ا
املناعي اخللل لتثبيط جل أو كرميات شكل على (steroids) القوية أ-الكورتيزونات

املقوي للشعر (Minoxidil املينوكسيدل (5٪ ب-سائل
املصاب اجللد إلثارة قصيرة فترات على (Anthralin) دهان األنثرالني ج-

الرأس : أجزاء اصابة لنسبة طبقا ينقسم فالعالج سنوات) سن ١٠ (اكبر من املصابني املرضى في - ب

إضافة عالجات  أو القوية كرميات الكورتيزونات أو من حقن يتكون العالج : ٪٥٠ من أقل بالثعلبة األصابة أ-نسبة   
. األنثرالني أو املينوكسيدل سائل مثل استجابة املريض أخرى حسب موضعية

وهو (DPCP)املوضعي املناعة عالج هو احلاالت هذه في الرئيسي : العالج ٪٥٠ من أكثر بالثعلبة االصابة ب-نسبة
طبي إسبوعيا فريق اشراف الثعلبة حتت منطقة في العالج هذا ويوضع املصاب ، اجللد مناعة يعمل على تثبيط
في متوفر العالج وهذا . االخرى لطرق العالج اليستجيبون الذين من املرضى للكثير األمل هذا العالج أعطى وقد ،

. اجللدية احلمد لألمراض اسعد مركز
املوضعي. املناعة عالج فشل حالة في واألنثرالني الضوئي العالج مثل اخرى هناك عالجات كذلك

الرأس في  الثعلبة مرض من يعانون ملرضى صور٦: 
و الذقن 

ـ َُّّألخ� خيهحمِ ألخ خؤخنالآل خ�إلخنخْ ُّيجل ألهجلّـألُـخؤ�رهٌّـخْ و٧ خؤشهالرّ ألحممم
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حسانني يحسب النقاط العلمية امين د.

(Tinea Capitis) يسمى ما او األلتهاب الفطري صلع - ٦
فقدان يصاحبه تقرح أو قشور و بإحمرار الراس أجزاء بعض يصاب حيث
طفل من العدوى عن ناجت يكون ما غالبا و عند األطفال موضعي للشعر
مسحة ألخذ اجللدية أخصائي مراجعة يجب احلالة هذه وفي . آلخر
باملضادات هذه احلاالت وتعالج . اتبر في املصاب إلستزراعها من اجلزء
اآلخرين. األسرة أفراد على السريري الكشف يفضل و احليوية للفطريات

علينا يجب التي الشائعة  احلاالت من والصلع الشعر تساقط إذن
شكل أو هيئة الشعر يعكس أن مبا و مجتمعنا في و جتنبها معاجلتها

. حياتنا في مهم عليه امر واحملافظة به فاالهتمام شخص كل

السيكلوسبورين  و الكورتيكوستيرويد مثل املناعة املثبطة جلهاز األدوية العالج بتناول - ج
البعيد.   الضاره على املدى اجلانبية آلثارها طويلة لفترات هذه األدوية بتناول املريض باإلستمرار ننصح ال   وعادة
اتلفة  التجميلية بالطرق (Hair Wig) املستعار استعمال الشعر يبقى كل احملاوالت العالجية فشلت واذا  

الرأس . أجزاء كل في املرض إنتشر إذا احلل النهائي هو  

شد الشعر عادة من يعانون ملرضى : صور٧
التلقائية

صلع االلتهاب من يعاني : لطفل 8 صورة
الرأس في الفطري
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أرشادات الطوارئ إجراءات و

غرفة ) األرضي الدور في إحداهما آمنتني بتوفير غرفتني قام املركز
توفير لقد مت احملاضرات), مدرج ) العلوي الدور في األخرى و التصوير)
الطوارئ. عند أخرى ضرورية و املياه و أشياء األولية اإلسعافات مواد
يجب عما  التمريضية الهيئة و األطباء  بني التنسيق مت كذلك
عن بعرضها قمنا إرشادات عملت  ولذلك  الطوارئ, عند عمله
صغيرة بطاقات إصدار و للمركز املغلقة التلفزيونية الشبكة طريق
في اإلشراف على املشرفني التمريضية والهيئة لألطباء توضيحية 

الطوارئ. حالة

إستخدام البطاقة املدنية
إلحتساب النقاط العلمية

إلحتساب جديدة طريقة إستخدام مت لقد
النقاط العلمية احملصلة

عن و ذلك حضور احملاضرات العلمية من
مما للبطاقة املدنية املسح الضوئي طريق
لهذه احلضور شهادات إصدار يسرع في

العلمية. اللقاءت

(Trichotillomania) تسمى سنوات وهي ما ٣-٦ سن في األطفال عند التلقائية الشعر شد عادة - ٥
بعض في إلى تالشي الشعر تؤدي فقد حياته في شىء مهم عند فقدان األم أو حنان من حرمانه الطفل عند إليها يلجأ سيئة عادة وهي

. املصاب للشعر مختلفة أطوال وجود يالحظ الرأس حيث جوانب وخصوصا الرأس أجزاء

الى إستشارة الطبيب احلاالت نلجأ بعض وفي الطفل و للوالدين املشكلة توضيح في والعالج يكمن . هذه العادة ينكر الوالدين ما غالبا و
. املشكلة هذه حلل النفسي

يفرزـإليخنخإلٌّ ذحنسنبخجمط ظسخص ىجل ّخؤسالخ خؤنبهحم خيجل ذصحمخخسـخؤ�َّخجمّـهخختط

٢٠٠٣ مايو األول ٢٠٠٣العدد مايو األول العدد


