
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
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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
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