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  تقديم األمين العام

 انعكاس  ولها ،سواء حد على والنساء للرجال مهمة مشكلة) شعاراأل(زيادة الشعر   
ى واضح صية عل ل الشخ ا لك ا منهم ا لم ن له أثير م ي ت الي أساس تص جم شكل يخ  بال
  .مهمة حيوية وظائف من لها لما افةباإلض

شعره  منا آل يهتم رأة  خاصة  ب ة  من  الم ه  جه ه  طبيعت ه  ولون ه  وآثافت ذا  ،وتوزيع  ل
اب  هذا أهمية تكمن هنا ومن ،آبيرة درجةب نفسيًا يؤثر األشعار في خلل أي آان  في  الكت
ؤثر  موضوعاً  يتناول أنه شدة  ي اة  في  ب رأة  حي رأة  موضوع  وهو  أال الم  إذ ،المشعرة  الم
 بشكل ينعكس أنوثتها في بنقص شعرهايو تؤرقها مشكلة المرأة بجسم األشعار فرط مثلي

لبي دًا س ى ج ا عل د .حياته اب تطرق وق ذا الكت ام الموضوع له شكل اله ي ب سط علم  مب
ة  آل  وعالج تشخيص وآيفية ،والمرضية الطبيعية المختلفة أسبابه شارحًا ا  حال ل  مم  يقل
 أو زيادة لعالج السليم والطريق لألسلوب ويرشدها المرأة لدى فيها المبالغ المخاوف من
شكلتها  لعالج  المختصين لغير المرأة تلجأ قد إذ ،لديها األشعار فرط أثرة  م دعايات  مت  بال

  .مرتجعال غير التشويه لحد تصل وقد حالتها وتسوء عليها وباًال النتيجة وتكون التجارية
د اب عرض وق ل الكت ة لك لوب حال سط بأس ارحًا مب شخيص طرق ش سليمة الت  ال
ه  شارحاً  لليزر خاصًا فصًال الكتاب أفرد وقد ،منها لكل المتوفرة العالج وأساليب  طبيعت
شراً    ،يستخدم يمافو نوع آل ومزايا ومساوئ المختلفة وأنواعه د  في  وقد أصبح منت  العدي

ضاً وأ ،التجميل صالونات من ستخدم  ي ل  من  ي ر  قب  يصح  ال حاالت  وفي  المختصين  غي
ى  يؤدي مما للحالة مناسبال غير النوع يستخدم أو ،فيها استخدامه رة  مضاعفات  إل  خطي

د ال ا تحم ذا ،عقباه تما ل اب ه شكل الكت اص ب الليزر خ ل ب ن ليزي ان م اهيم األذه  المف
ة ه الخاطئ د عن ى ويؤآ صين اللجوء ضرورة عل ي للمخت ذا ف ى للحصول المجال ه  عل
  .المرجوة النتيجة

ل ق أن نأم ابا يحق ة لكت وة الغاي ه المرج د من رأة ويرش ق الم سليم للطري الج ال  لع
اعي  النفسي توازنها تستعيد ويجعلها ،مشكلتها ا  واالجتم ارس  ويجعله ا  تم ة  حياته  بطريق
  .  طبيعية

  ،،،واهللا ولي التوفيق  

   عبد الرحمن عبد اهللا العوضي الدآتور

   األمين العام                                                            

  لمرآز تعريب العلوم الصحية                                                    
ـج ـ   



 

 

  

  



 

 

  تقديم األمين العام المساعد

إن ترك األمر بيد مؤسسة التعليم الجامعي الختيار ما تريد من نظام تعليمي تحت      
ى ا         اذ ق  دواعي استقاللية العمل الجامعي قد أدى أحيانًا إل رارات تتعارض مع أهداف    تخ

فاللغة العربية من الثوابت الوطنية التي ليس من حق أحد مهما بلغ من    . وسياسات الدولة 
ا؟ وحيث إن                         سعي نحو القضاء عليه ك بال ا بال ا، فم وذ أن يتالعب فيه سلطان وجاه ونف
ة                         ية، فهي متجذرة في النفوس وفي أعراف الدول رارات سياس ى ق اج إل الثوابت ال تحت

ه          وقيم ا أن ادًا منه سيء االستخدام اعتق ها ومعتقداتها إال أن قلة قد تتعسف في سلطاتها فت
ارة        يئة وض ات س ا انعكاس ة له رارات فردي اذ ق ي اتخ ردد ف ا للت ا يلزمه ك م يس هنال ل

ام، وأن الحاجة                       . بالمجتمع شأن الع اه آل من يتصرف بال ى المحاسبة تج دعو إل ذا ي وه
ين   صرفات ب ي الت وارق ف ان الف ى    لبي ط عل ف فق سؤولية ال تتوق يل م ت والتفاص  الثواب

  . الحكومات، وإنما البد للمجتمع أن يتصدى لها

ذ                   ل وفي وجود المجتمع من فاللغة شأن عام ألنه يتصل بالدين والتاريخ والهوية، ب
وال يمكن إحالل اللغة األجنبية مكان اللغة األم تحت أية ذريعة أو أسباب  . نشأته وتطوره 
  .ة معارضة للغة األم تريد استبدالها بلغة دخيلة أجنبيٍةألن هناك قل
  

 ،،،واهللا ولي التوفيق

   يعقوب أحمد الشراحالدآتور

  األمين العام المساعد                                                          

  ةحي الصلمرآز تعريب العلوم                                                         

ـهـ  ـ  



 

 



 

 

  المؤلف في سطور

 سوآرم ال حامدهناءالدآتورة  •

 .م1961  حماه:ليدامو -

 .م1985حاصلة على إجازة دآتور في الطب البشري جامعة دمشق  -

 .م1987حاصلة على دبلوم في األمراض الجلدية والزهرية جامعة لندن  -

  .مشرفة على الجوانب التطبيقية في آلية الطب ـ جامعة دمشق -

  

 ز  ـ ـ



 

 



 

 

   المؤلفمقدمة

ا ذات      سان إال أنه د اإلن ة عن ة حياتي ة حيوي ك وظيف الرغم من أّن األشعار ال تمتل ب
روة أو الحاجبين أو الّرموش                 .وظيفة نفسية هامة   ساقط أشعار الف ال إن ت فعلى سبيل المث

ه  إيؤدي إلى رّض نفسي آبير عند آل من اإلناث والذآور وفي مختلف األعمار،حيث           ن
ى اآت ؤدي إل نفسيمكن أن ي ي ال ة ف اب ونقص الثق ه .ئ ادة أشعار الوج شكل زي ذلك ت وآ

اد           شكلة ذات أبع ذه الم ارهن، وه ى اختالف أعم اث عل سبة لإلن والجسم مشكلة هامة بالن
داً  ة ج ة هام سية واجتماعي ي نف زواج وف ى فرص ال ؤثر عل د ت ى  وق ان عل  بعض األحي

   .فرص العمل آذلك
ة وانعزا     فاألنثى المش  ة عرة بشكل عام انطوائي ى ال            لي اد عن المجتمع حت ، تحاول االبتع

يعلم أحد بمشكلتها، فإن آانت طالبة في سكن داخلي تبقى محتشمة حتى في أوقات النوم، 
  .وإن أتت فرصة للزواج فهي تمتنع عن الموافقة متحّججة بأوهى األسباب

دينا من        صورة ل إن صورة الذات هي الصورة التي نراها ألنفسنا وما تخّلفه هذه ال
راه    ا ن ا عّم دم الّرض ا أو ع شاعر بالّرض ذه الم ى ه د تتجل يس، وق شاعر وأحاس إذا . م ف

اعَال مع المجتمع من                   رضي المرء عّما يراه ، تعّززت ثقته بالنفس وأضحى فاعًال ومتف
ل     . حوله، محاوًال إعطاء المجتمع بقدر ما يأخذ منه، بل وربما أآثر           فال بد لإلنسان الجمي

ا   .، فيشعر بالقوة والعنفوان والّرغبة بالعمل واإلنتاجأن يرى ما حوله جميالً    وآلنا يعلم م
  . إيجابي في المجتمع وحياة األفرادلهذا من تأثير 

ل                  ور، وتق اط والفت أما إذا ما آانت صورة الذات سلبية، فعندئذ يشعر المرء باإلحب
دريجي م                      سحاب الت دأ باالن د يب ر فق ك بكثي ر من ذل ع،   رغبته بالعمل، ال بل أآث ن المجتم

  .بذلك فردًا انطوائيًا انعزاليًافيغدو 

ساء الال          ّشعرانية،      يي  ت وقد بينت العديد من الدراسات المجراة على الن اَنين من ال ع
ن  طر يأنه ن اض انين م اب ع ها االآتئ ى رأس سية، وعل ن  ي، وابات نف ذلك م اَنين آ ع

اقم   اضطرابات في الطعام، وهذا يؤدي بدوره إلى حدوث البدانة التي بدو           شكلة  رها ُتف الم
  .األساسية من جوانب أخرى

  
   المسوآر  حامد هناء/دآتورة

 ط ـ  ـ
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  الفصل األول

  الشعر

  :مكونات الوحدة الّزهمية الشّعرية
ليست الشعرة عضوًا عشوائي التوضع في الجلد، إنما تتوضع الشعرة ضمن مكان    

شعري  ب ال دعى الجري ا ي ث  . خاص به شعري حي ب ال ة بالجري دة الزهمي وتلتحق الغ
  .تصب قناتها المفرغة عليه، وتدعى هذه البنية بالوحدة الزهمية الشعرية

ن    ل ألف م ا تت دنا أنه شعرية لوج ة ال دة الزهمي ي الوح يًا ف ًا عرض ا مقطع و أجرين
   .الخارج إلى الداخل وعلى الترتيب

 .غمد الجذر الخارجي، وهو الطبقة األآثر محيطية .1
 .غمد الجذر الداخلي، ويحيط بالشعرة مباشرة .2
شعرة  .3 قيبة ال شعرة أي اجدل(س ذات ال شعرة بال أل). ل دورها تت ذه ب الوه ث ف من ث

شرة ومن   : طبقات، وهي من المحيط إلى المرآز وحسب الترتيب التالي     الجليدة ثم الق
 .ثم اللب الذي هو مرآز الشعرة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مقطع عرضي في الجريب الشعري ):1الشكل (
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سمين                    ألف من ق ه يت دنا أن شعري لوج ًا في الجريب ال ًا طولي أما لو أجرينا مقطع
  : ين همايرئيس

  :ره منائم من الجريب الشعري ويتألف بدو القسم الد:أوًال

 .طح الجلد حتى القمعوهي تمتد من س: منطقة قناة الشعرة .1
 .ألسفل إلى مستوى انفتاح الغدة الزهمية على الجريب الشعريوهو يمتد : القمع .2
 . منطقة الغّدة الّزهمية .3
 .االنتفاخوهو يمتد من منطقة انفتاح قناة الغدة الزهمية وينتهي عند بداية : البرزخ .4
  . للشعر) الناصبة( لنقطة ارتكاز العضلة المقّفة وهو محاٍذ: االنتفاخ .5

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  مقطع طولي في الجريب الشعري: )2الشكل (

دأ             :ثانيًا ذي يب شعري ال ة         القسم المؤّقت من الجريب ال از العضلة المقّف   من نقطة ارتك
  : للّشعرة إلى العمق ويتألف من

 .الشعري ويمتد من االنتفاخ إلى قّمة بصلة الشعرةالقسم السفلي من الجريب  .1
والبّد من مالحظة شيء       .هي القسم األعمق من جريب الّشعرة     و: بصلة الّشعرة  .2

ة مع سطح                     شّكل زاوي ا ت هام هو أن الّشعرة تتوّضع على الجلد بشكل مائل أي أنه
س         . الجلد د بالق اّدة مع الجل ة ح امي  ويدعى القسم الذي تشّكل فيه الّشعرة زاوي م األم

ّشعرة                   ،من الّشعرة  سم الخلفي لل د بالق ة منفرجة مع الجل شّكل زاوي ذي ي .  والقسم ال
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تقّلص العضلة         دما ت ّشعرة ع        ولذلك عن ّشعرة تنتصب ال ة لل د      المقّف ى الجل ًا عل مودي
ادة في الحاجز الحراري                  ذلك زي مشّكلة ما يدعى بنتوءات اإلوّزة فتؤّمن الّشعرة ب

  .لسط العازعن طريق زيادة ثخانة الو

 هي  : تمّر األشعار منذ تشّكلها إلى حين سقوطها خالل أطوار ثالثة          :دورة األشعار 
مّ   طور الّنمو ثم طور التراجع و       ذا                 من ث ة ه ّشعرة في نهاي سقط ال  طور الّراحة حيث ت

  ).3(آما هو مبين في الشكل رقم . األخير أو في بداية طور الّنمو الجديد

ذه األ ة ه م طبيع ّد من فه ي ال ب سبي ف شل الّن م سبب الف تمّكن من فه ى ن طوار حت
ائي         الّتخثير الكهرب ادة األشعار ب ر من األشعار            ،معالجة زي ة   وسبب عودة الكثي الُمزال

  . من الزمنبطريقة الليزر بعد فترة

 في   يا الحيوية وهي الخاليا القرنّية     وهو طور الّنمو، وفيه تقوم الخال      :األّولالّطور  
ّد             المطرق من  منطقة      ة يمت ذه المرحل ّشعرة، وفي ه وين ال ّسريع لتك اثر ال صلة بالّتك الب

د         سفلألالجريب الّشعري عميقًا     ّشحمي تحت الجل سيج     ، إلى مستوى الّنسيج ال  ليحيط بن
ة                 ة الدموي ذلك الّتروي ة ب أدمي يدعى الحليمة الُجريبية والتي تتضّمن أوعية دموية مؤّمن

  .الالزمة لهذا الّطور

الّتمّوت           :يّثانالّطور ال  صلة ب ة في الب ا الحيوي  وهو طور الّتراجع، وفيه تبدأ الخالي
ي        اجئ ف شكل مف وي ب اثر الخل ن التك ّشعرة ع رق ال ي مط ة ف ا القرني ف الخالي وتتوّق

صلة،  ا الب ا الميالنيآم ف الخالي ّصباغ(ة ينتتوّق صّنعة لل ا الُم ن ) الخالي ي المطرق م ف
ن ث   ين، وم شكيل الميالن ن ت صلة ع اش ّمالب ّشعري باالنكم ب ال دأ الجري ىإ  يب ى أعل  ل

ة   ة الجريبي ن الحليم اد ع الي      ،واالبتع د وبالت ت الجل ّشحمي تح سيج ال ن الّن ذلك ع  وآ
  .االبتعاد آذلك عن العروة الدموية المغذية له مما يؤدي إلى توقّّف الّشعرة عن الّنمو

ور الّثال  ة :ثالّط ور الّراح و ط ور الترا  وه داد لط ر امت صبح  ، ويعتب ه ت ع وفي ج
ة         الّشعرة ذات نهاية منتفخة مثل الهراوة، ومن ثمّ         تسقط في نهاية هذا الطور أو في بداي

د       . طور النمو الجديد   و الجدي ليس من الضروري أن تدفع الّشعرة الجديدة في طور الّنم
ّسابق            نالحظ             ،الّشعرة  القديمة  من طور الّراحة ال ا ف ى جواره و إل  حيث يمكن أن تنم

راً      شعرة واح أآثر من    سب    دة في نفس الجريب الّشعري وآثي ا ي اً       م ذا األمر قلق دى  ب ه  ل
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ذلك                       يس آ ادة في األشعار لكن األمر ل ارة عن زي ا  . البعض ظّنًا منهم أن األمر عب إنم
  .األمر ظهور أشعار مثنوية

                                 
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  طوار نمو الشعرةأ ):3الشكل (

ى أخرى في الجسم و              الن تختلف مدة طور   ة إل اختالف      مو من ناحي ذلك تختلف ب آ
ى  )2(فعلى سبيل المثال تكون مدة طور النمو في الفروة من        . األعمار  ، سنوات )6( إل

ه في     وهي فترة طويلة نسبيًا وهذا ما يجعل األشعار تصل إلى أطوال أآبر مما هي علي
ور ا      راوح ط ساقين يت ي ال سم، وف ن الج رى م واحي األخ ين  الن و ب ) 26( و )19(لنم

ين     ًا أسبوع )12( و   )6(، وفي الذراعين بين     ًاأسبوع ) 14( و   )4(  وفوق الشفة العلوية ب
هذه األرقام نعلم لماذا تصل أشعار الساقين ألطوال أآبر من أشعار          وبمالحظة. ًاأسبوع

 .الذراعين

ور      دة ط إن م سم، ف ي الج رى ف ة ألخ ن ناحي ف م و تختل ور النم دة ط ا أن م وآم
دة طور          . تختلف آذلك من ناحية إلى أخرى في الجسم       الراحة   ثًال تكون م ففي الفروة م

الراحة حوالي  ثالثة  أشهر، وهي مدة قصيرة نسبيًا إذا ما قورنت بنواحي أخرى، ففي            
ذراعين حوالي خمسة       مثًال تكون مدة طور الراحة حوالي      الساقين    ستة أشهر، وفي ال

  . أسابيعشفة العلوية حوالي سّتةأشهر وفوق ال
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  مدة طور النمو وطور الراحة في نواحي مختلفة من الجسم): 1الجدول رقم ( 

 الموقع من الجسم مدة طور النمو مدة طور الراحة

 الفروة  سنوات6 – 2   أشهر3
 الشفة العلوية ًا أسبوع14 – 4  أسابيع6
 الذراع ًا أسبوع12 – 6  أشهر5
 اإلبط ًا أسبوع12 – 4  أشهر3
  الساق ًا أسبوع26 – 19  أشهر6
 )العانة(البكيني ًا أسبوع12 – 4  أشهر3

تختلف نسبة األشعار التي هي في طوري النمو والراحة من ناحية إلى أخرى في                
والي      روة ح ي الف و ف ور النم عار ط شكل أش ال ت بيل المث ى س سم، فعل ن )%85(الج  م

 فقط من   )%15 (مجموع األشعار، أما األشعار التي هي في طور الراحة فتشكل حوالي          
  . مجموع األشعار، وهذا ما يجعل الفروة مكسوة بشكل دائم باألشعار

  نسبة توزيع أشعار طوري النمو والراحة في نواحي الجسم ): 2الجدول رقم ( 

 الموقع من الجسم طور النمو طور الراحة

 الفروة 85% 15%
 الذقن 70% 30%
 الشفة العلوية 65% 35%
 اإلبط 30% 70%
 الظهر/ الصدر 30% 70%
 الثدي 30% 70%
  الذراعان 20% 80%
 الساقان 20% 80%

 )العانة( البكيني 30% 70%
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  :معّدل نمو األشعار

ين          / ي متر لي م )0.4(تنمو أشعار الفروة بمعّدل      و ب  )5 ـ  3(يوم، ويمتّد طور النم
  . سم وسطيًا)70(سنوات وسطيًا فتقارب الشعرة طوّال قدره 

يوم، خالل طور نمو / ي متر ليم) 0.2(نمو بشكل أبطأ، حوالي     أما أشعار الجسم فت   
  .سم) 3 ـ 1 (فتصل إلى طول يتراوح بين أشهر )6 ـ 2(يتراوح بين 

ة    و ائف الغدي ة والوظ ل الوراث ّتى مث ؤثرة ش ل م ى عوام وال إل ذه األط تخضع ه
  .والعوامل الغذائية والهرمونية

  
  :توّزع األشعار

ّراحتين واألخمصين واألجزاء          تتوزع األشعار على آامل سطح ال      تثناء ال د باس جل
ي     ى ف ة العظم عار االنتهائي ة األش ون آثاف لية وتك ة الّتناس ن الّناحي ة م صف المخاطي ن

  .الفروة

شّ    ات ال دد الجريب أن ع ذآر ب د أن ن ارب   وال ب الغ يق سان الب ي اإلن سة عرية ف خم
وسط عدد األشعار في     ماليين، يتوضع مليون منها في رأس اإلنسان، وإذا عرفنا أن مت          

ـ                         ك ب ر من ذل ي وأآث شعر األسود والبن د ذوي ال ) %10(الفروة هو مائة ألف شعرة عن
ـ        ك ب ي      ) %10(عند ذوي الشعر األشقر وأقل من ذل ذا يعن ر، فه شعر األحم د ذوي ال عن

وهتي المنخرين وا         ارب          أن الوجه وصيواني األذنين وف ا يق ا م ين تحوي بمجموعه ألذن
ة             تسعمائة ألف شع   رة، فال عجبًا إذًا في أن تشكل الّشعرانية وفرط األشعار مشكلة حقيقي

  .ُملّحة وخاصة إذا ما آانت على الوجه

ين      رأة، أو ب ل والم ين الرج ّشعرية ب ات ال دد الجريب ي ع ام ف تالف ه د اخ ال يوج
رأة يكمن في                     ين الرجل والم األعراق المختلفة، إال أن االختالف في مظهر األشعار ب

  .ف القائم في نوع األشعار بين الجنسيناالختال
  

  : أنواع األشعار

 . وهي ناعمة وفاتحة اللونسم طوًال 1أقل من : ر الّزغبيةاألشعا .1
 .سم طوًال 1تقارب : األشعار المتوّسطة .2



 

‐ 7 ‐ 
 

سم وهي أسمك وأآثر اصطباغًا وأقسى من الشعر        1أطول من   : األشعار االنتهائية  .3
  .سن البلوغ سوى في الحاجبين والرموشالزغبي، وال تتواجد هذه األشعار قبل 

تتحول إلى  أشعار انتهائية  من الجسم   شعار الزغبية في النواحي األخرى    إال أن األ  
خاصة في     ل االستجابة للتبدالت الهرمونية،   خالل فترة النضج الجنسي، وذلك من خال      

  .آورالنواحي اإلبطية واإلربية في الجنسين، وفي الوجه والصدر والبطن عند الذ
  

  :الّشعرة ليف حيوي

ة                 ة جزيئي تتألف الّشعرة من عائلة من البروتينات الخيطّية الوسيطة وهي ذات آتل
ون    )60 ـ  40(صغيرة، حوالي    و دالت ا   .  آيل ات أخرى          آم ى بروتين ّشعرة عل وي ال تحت

راتين  ة للكي رنين(مرافق ستئين،   )الق ت والسي ة بالكبري ات غني ارة عن بروتين ي عب وه
ات الغني          ) 25 ـ 9(ها الجزيئي بين    يتراوح وزن  ى البروتين ون، باإلضافة إل و دالت ـ آيل ة ـ
ون  ) 9 ـ 6(نــراوح بيــي يت ــي ذات وزن جزيئ   ـ وه  نـليسيجوال نـبالتيروزي و دالت . آيل

شعرة            شرة ال ام في ق شكل ع ذآر ب ة ال ات آنف ذه البروتين ). الجزء الخارجي  (تتوضع ه
هي حاوية على الستيرولين، وأآثر ما تتوضع       وهناك مجموعة أخرى من البروتينات و     

ى مجموعة من        ). الجزء الداخلي (في لب الّشعرة     وي عل أما غمد الجذر الخارجي فيحت
  .الكيراتينات

ث  روق، حي ًا للع ّشعرة تبع ي ليف ال اك اختالف ف امي إهن عار النظ ن مقطع األش
ين    راوح ب ر )120 ـ  40(ألشعار الفروة مثًال يت رقين    تكون األ .  ميكرومت شعار في الع

ه في اآلسيويين            د البيض          . األبيض واألسود أرّق مما هي علي ا وتكون األشعار عن آم
د ة التجّع ع . ذات مقطع بيضوي وقليل ون ذات مقطع بيضوي م سود تك د ال ذلك عن وآ

ري إال       . ت متعددة اتسطح قليل والتواء   أما عند اآلسيويين فتكون األشعار ذات مقطع دائ
  .أنها مستقيمة

ت ن   ت واحي األخرى م ي الن عة ف عار األخرى المتوّض ي األش روق ف ذه الف قلص ه
س       ي نف شارك ف ل ألن تت ث تمي ة، حي عار العان ة وأش وش واللحي عار الرم سم آأش الج

  .الصفات  في مختلف العروق
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  :صباغ األشعار
ون          نيالميالني ترتبط فاعلية الخاليا   ة مع دورة األشعار، وهي مسؤولة عن تحديد الل

عاراألساس ي األش ا الميالني. ي ف ب   نيتتوضع الخالي ن الجري رق م ة المط ي منطق ة ف
  . الّشعري فوق الحليمة الجريبية

  . الذي بدوره له نوعين وهي تقوم بإنتاج الصباغ

  . هو اليوميالنين الذي هو الصباغ الرئيسي في األشعار السوداء والبنية:األول
  .رئيسي في األشعار الحمراء والشقراء هو الفيوميالنين الذي هو الصباغ ال:الثاني

 في طور الراحة، لذلك قبل دخول الّشعرة     في طور التراجع     يتوقف تشكيل الصباغ  
سم                 حين تسقط الّشعرة   إن الق شعرة ف ة طور الراحة من دورة ال  وبشكل طبيعي في نهاي

  .الداني منها يكون فاقدًا للون

  
  :لجريب الشعري في سرطانات الجلددور ا

ى            يمكن لب  عض السرطانات الجلدية أن تنشأ من الجريبات الّشعرية، وأآبر دليل عل
ة    شريحية مرضية وبيولوجي اهر ت دي مظ ي تب ا، الت ة الخالي سرطانة قاعدي و ال ك ه ذل

شعري   ب ال ل الجري ون      . تماث د تك ّشعري ق ب ال ن الجري اخ م ة االنتف دو أن منطق ويب
  .ل الورمي الباآرمسؤولة عن التحّو

  
  :مل ناظمة لنمو األشعار آعواموناتالهر

اميلتون أول م   ان ه عار وآ ى دورة األش ة عل ل الجهازي ؤثر العوام ى ت ار إل ن أش
سان        ) رمونات الذآورة ه( أهمية األندروجينات  د اإلن و األشعار عن  حيث الحظ     ،في نم

أن الرجال الذين خضعوا لإلخصاء قبل سن البلوغ لم يحدث لديهم صلع ولم تنمو لديهم               
دما ت   .لحية ة، ومن             وعن ديهم لحي ستوستيرون ظهرت ل مت معالجة هؤالء الرجال بالت

  .آان لديه االستعداد الوراثي للصلع حدث لديه صلع

آما تؤدي األندروجينات إلى تنظيم إيجابي في أشعار العانة واإلبطين والذقن وإلى 
صلع             في (تنظيم سلبي موروث في الجريبات الّشعرية في الفروة مؤديًا بذلك لحدوث ال
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أثير   ويبدو أن الحليمة الجريبية هي العضو     ). المؤّهبين وراثياً  دروجينات،   الهدف لت األن
ث  و  إحي ا تحت ذه الخالي دروجينات ولإل  ن ه ستقبالت لألن ى م ستقبلة  ي عل ات الم نزيم

  .لألندروجينات

  ؟آيف تؤثر في دورة األشعارأما آيف تعمل األندروجينات و

ة       ت: يمكن تبسيط  ذلك على الشكل التالي       صل األندروجينات إلى الحليمات الجريبي
ا، ومن                 ذه الخالي عن طريق الدوران الدموي، وتتفاعل مع المستقبالت الموجودة في ه

ي          ة الت ات الخاص ن الموّرث ة م ل مجموع ى تفعي ؤدي إل م ت ة   ث ل ناظم ل آعوام تعم
عار ا . لألش رى    آم ة األخ ات الجريب ة المكّون ى فاعلي دورها عل ات ب ذه المورث ؤثر ه ت

  .مؤدية إلى التوقف أو التحريض في الجريب الشّعري

سولين          ــن أن خالي  ـآذلك تبي  و األن ا الحليمة الجريبية تعّبر بشكل آبير عن عامل نم
ا      ا آ 1- ستوستيرون، مم سولين           ستجابة للت و األن رح آون عامل نم ًا     1-يقت امًال ناظم ع

  .لدورة نمو األشعار
  

  :الجريب الّشعري حارس للبشرة

ب     إن الوظي ن للجري ّشعرة، ولك ف ال اج لي ي إنت ّشعري ه ب ال سية للجري ة الرئي ف
دمالها    روح وان فاء الج ة ش ي عملي ًا ف ذلك دورًا هاّم ّشعري آ ث . ال د إحي ادة تولي ن إع

ة من    الخاليا البشروية المتوضعة بين الجريبات الّشعرية تنجم عن هجرة الخاليا            القرني
  :لجريبات الّشعرية القول بأن انلخص، وبذلك الجريب الّشعري

ي    .1 صها ف ؤدي نق ث ي دًا، بحي ي ضرورية ج ي ه عار الت شكيل األش سؤولة عن ت م
 .نواحي وزيادتها في نواحي أخرى إلى اضطرابات نفسية متعددة وذات أهمية

 .قد تكون مسؤولة عن تشّكل بعض األورام الجلدية .2
ش         .3 ا الب ويض الخالي دمالها، وتع روح وان فاء الج ريض ش ي تح ة ف ا فاعلي روية له

  .الضائعة على مساحات واسعة آما هو الحال عليه في الحروق
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  الفصل الثاني

  شعارزيادة األ

شعرانية     تنطوي مشكلة زيادة األشعار عند النساء تحت عنو        انين رئيسيين أولهما ال
  .ثانيهما فرط األشعارو

  
  الّشعرانية
ف اف  : التعري ري باإلض وذج ذآ اث بنم د اإلن عار عن وزع األش ي ت ول ه ى تح ة إل

ذآورة          ا  . األشعار الناعمة الزغبية إلى أشعار انتهائية، وذلك تحت تأثير هرمونات ال آم
  .)4الشكل (هو مبين في 

                            
                          

  
  
  
  

  
  
   

  
  

  شعرانية في ناحية الذقن): 4الشكل (

سبب     إنه من الصعوبة بمكان الحكم دائمًا على امرأة في         ديها شعرانية، ب ما إذا آان ل
ة         إحيث  .عار عند اإلناث تبعًا للعرق    تغاير نمو األش   ر مشعرة في ثقاف ن المرأة التي تعتب

ة شعب آخر  ي ثقاف ة ف ر عادي د تعتب ا ق ه  . شعب م عار الوج ي أش ادة ف د زي ثًال توج فم
ر                     ة أآث ارة الهندي ا  والجسم عند نساء بالد حوض البحر األبيض المتوسط وشبه الق مم

  .هي عليه عند نساء غرب آسيا وشمال أوروبا
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ى في                    ة حت سية وعاطفي سببه من رضوض نف تعد الشعرانية مشكلة لما يمكن أن ت
ة     إالحاالت الخفيفة منها، حيث     ى نقص في صفات األنوث ا في   . نها يمكن أن تشير إل أم

  .ن معنىالحاالت الشديدة فإنها يمكن أن تكون مأساة حقيقية بكل ما تعنيه الكلمة م

ة المرضية                       شعرانية هو الكشف عن الحال دبير ال لذلك فإن الهدف األساسي من ت
  .جة المريضةل اختيار الطريقة األنسب لمعاالمسببة في حال وجودها ومن ثّم

  
  :العوامل التي تؤثر في الشعرانية

ا في   )%10(إن نسبة إصابة النساء بالشعرانية في الواليات المتحدة هي         :العرق .1  أم
 .)%10(أآيد أعلى من ـها بالتـ إال أندئيًاــددة مبـة غير محـدنا العربية فالنسببال

ك، تسيطر حاالت الشعرانية عند اإلناث، لكنها يمكن أن تصيب الذآور آذل: الجنس .2
 للغاية بسبب االختالف الكبير في نمو األشعار         صعب غير أن آشفها عند الذآور أمر     

سبة           . ييناالنتهائية عند الذآور الطبيع    شاهد بن ا ت وغ فإنه ل سن البل أما عند األطفال قب
ن  وبالتالي يمكن أ،متساوية بين الجنسين، وعادة ما تترافق مع عالمات البلوغ المبكر

 .خطيرةتشير إلى حالة مرضية مستبطنة و

  :يختلف سن اإلصابة بالشعرانية حسب العامل المسبب: العمر .3

  الحاالت غير الوراثية، مثل متالزمة  تبدأ الشعرانية حول سن البلوغ في *
  .المبيض متعدد الكيسات والشعرانية األساسية آذلك   
    طفولة في الحاالت الناجمة عن فرطيكون سن بدء الشعرانية مبكرًا في ال* 
  .تنّسج الغدة الكظرية الخلقي   
   الشعرانية التي تزداد بشكل سريع وخاصة عند النساء المتقدمات في السن * 
  .ألورام المفرزة لهرمونات الذآورةفإنها غالبًا ما تشير إلى وجود ا   

  
  :أسباب الّشعرانية

ة          إن آًال من الهرمونات والصفات الخاصة بالجريب الشعري يقومان بتحديد نوعي
  .النمو الحاصل في الجريب الشعري
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  : الهرموناتوًالأ

بات الّشعرية وبالتالي   ضرورية لنمو الجري  ) هرمونات الذآورة (إن األندروجينات   
  :هناك شعرانية يمكن أن تنمو ألحد سببين

 .زيادة إنتاج األندروجينات .1

  .زيادة حساسية الجريب الشعري لألندروجينات الجائلة في الدم .2

نجم عن               التستوستيرون هو أهم األندروجينات الجائلة في الدوران الدموي، وهو ي
  :ثالثة مصادر هي

شكل حوال       .1 ي   ) %40 - %35( يالمصدر المبيضي وي ستوستيرون الكل تم  ،من الت  وي
 .  )LH(إفرازه استجابة للهرمون الملوتن 

والي   .2 شكل ح ري وي صدر الكظ رازه   )%40(الم تم إف ي وي ستوستيرون الكل ن الت  م
  .)ACTH(لهرمون الموجه لقشر الكظر  ل استجابة

  .حميتحول طالئع األندروجينات إلى تستوستيرون في الكبد والجلد والنسيج الش .3

شكلين            آما   يجب اإلشارة إلى أن التستوستيرون الجائل في الدوران الدموي يوجد ب
شكل الح                   شكل ال رتبط، وي شكل الم شكل الحر واآلخر هو ال ـ رئيسيين هما ال ر حوالي   ـ

ل الجزء                  ) %2  ـ 1%( دموي، وهو يمث دوران ال ل في ال ي الجائ من التستوستيرون الكل
ل في         )%99 ـ %98(أما الشكل المرتبط فيشكل       . الفعال ي الجائ ستوستيرون الكل  من الت

  .الدوران الدموي، وهو يمثل الجزء غير الفعال

ا نقص الجزء الحر            جإذًا آلما زادت نسبة ال     لوبولينات الرابطة للتستوستيرون آلم
  .الفعال

  :هي لوبولينات الرابطة للتستوستيرونجالعوامل التي تؤدي إلى انخفاض ال
 .لمبيض متعدد الكيساتاضطرابات معينة مثل ا .1
 .األندروجينات خارجية المنشأ .2
 .البدء فرط تنسج الكظر الخلقي أو متأخر .3
 .جمتالزمة آوشين .4
 .البدانة .5
 .فرط أنسولين الدم .6
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 ).LTH(هرمون الموجه للجسم األصفر الفرط  .7
  .)GH(فرط هرمون النمو  .8

ارات ال    زداد عي او     جوبالمقابل ت دى تن ستوستيرون ل ات الرابطة للت ع  لوبولين ل موان
  ).زيادة عيار اإلستروجين في الدم (الحمل الفموية

  
  : األشعارثانيًا

ابقاً    لفنا س ا أس ة    آم دد الزهمي ة ( ، إن األشعار مرتبطة بالغ ا    ) الدهني ذلك م فتؤلف ب
ل سن الب      . يسمى بالوحدة الزهمية الجريبية    ة وتكون       ل تكون األشعار قب ة ناعم وغ زغبي

ارات         كن عند البلوغ    الغدد الزهمية صغيرة وغير فاعلة، ول      اع في عي حيث يحدث ارتف
سية             واحي الجن ة    (األندروجينات تتحول األشعار الزغبية الناعمة في الن اإلبطين والعان

ذآور   د ال بطن عن ر وال صدر والظه ذقن وال ي ال سين، وف د الجن ية )عن عار قاس ى أش  إل
د ا         انتهائية، آما    شائع  تكبر الغدد الزهمية مؤدية بذلك إلى اإلصابة بالع شباب  (ل ) حب ال

  . عند من لديهم االستعداد الوراثي لذلك) 5(آما هو في الشكل رقم 
  

  :حساسية الجريبات الّشعرية لألندروجينات ثالثًا

دة                 تتحدد شدة تحول األشعار الزغبية  الناعمة إلى أشعار انتهائية  قاسية  بكمية وم
ي تتواسط تحول      ) لخمائرا( نزيماتتعرضها لألندروجينات، وآذلك بشدة فاعلية اإل      الت

اه         شعرية تج ات ال ساسية الجريب ة ح ذلك بدرج ال، وآ كله الفع ى ش ستوستيرون إل الت
  .األندروجينات

  
                              

  
  
  
  
  
  

   مبينًا ترافق العد الشائع مع الشعرانية:)5الشكل (
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  سود في ناحية العنقأل مبينًا الشواك ا:)6الشكل (
                                      

ار   ادة عي ى زي ة عل رى دال ة  أخ ات إآلينيكي اك عالم أن هن ذآر ب د أن ن وال ب
ود       شواك األس ل ال دم، مث ي ال دروجينات ف ماآة      (األن ي س ادة ف ن زي ارة ع و عب وه

صل  )6(آما هو مبين في الشكل رقم       ) واصطباغ الجلد مصحوبًا بزوائد جلدية      ....ع، وال
اة   يؤدي ارتفاع عيار األندروجين في الدم إلى حدوث عوامل مؤثرة ع  الخ، آما    ى الحي ل

  .تدعى بعوامل االختطار

  طار الرتفاع عيار األندروجيناتتالعالمات اإلآلينيكية وعوامل االخ): 3الجدول رقم (

  عوامل االختطار الناجمة عن
 ندروجينات األارتفاع عيار

   عيارعالمات ارتفاع
 ندروجيناتاأل

 الشواك األسود األمراض القلبية الوعائية
 زيادة اإلفراز الزهمي/الصلع/العد الشائع ارتفاع شحوم الدم/الدم ارتفاع ضغط 

 الشعرانية العقم
 جمتالزمة آوشين تخلخل العظام

 فرط التنسج الكظري ورم غدي في الغدة النخامية
 بدانةال )في الرحم( السرطانة البطانية

ن أن  ا، يمك شعري له دروجينات وحساسية الجريب ال أثير األن تعراض ت د اس وبع
  ).4رقم الجدول (. نلخص أسباب الشعرانية في جدول بسيط
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  أسباب الشعرانية): 4الجدول رقم (

 متالزمة المبيض متعدد الكيسات
 فرط تغمد المبيض
 .األورام المبيضية

  .األسباب المبيضية

 .لكظريفرط التنسج ا
 .األورام الكظرية
 .جمتالزمة آوشين

 .األسباب الكظرية

 .الشعرانية العائلية
 .)الغامضة(الشعرانية األساسية 

ادة  يالزي فر ف سم األص ه للج ون الموج هرم
 .المقاومة على األنسولين/ ضخامة النهايات/الدم

  .أسباب أخرى
 

  
 :األسباب المبيضية

  :ساتمتالزمة المبيض متعدد الكي .1

ارة عن       اث، وفي       هي عب ة مرضية تصيب اإلن يس في سن      حال ار، ول  آل األعم
ى حدوث                    . النشاط التناسلي فقط     ؤدي إل ة، حيث ت اة الجنيني ذ الحي ة من ذه الحال شأ ه وتن

ر عرضة                .نقص في النمو قبل أو بعد الوالدة       اث أآث ال من اإلن دو أن هؤالء األطف  ويب
  :من غيرهن لإلصابة بعدة حاالت مثل

  .فرط أنسولين الدم  *
  .شعار في ناحية العانة عند الخّدج بدء لنمو األ*
  .ات في سن مبكرة من مرحلة اإلنجابعالمات المبيض متعدد الكيس  تطور*

وبشكل عام تعاني المريضات المصابات بالمبيض متعدد الكيسات من صعوبات           
  :تتجلى بـ

ة  - أ ن   اضطرابات طمثي يوعًا، ويمك ر األعراض ش ن أآث ي م د وه ى أح ى عل أن تتجل
  :األشكال التالية

 . تعتبر غزارة النزف من أشيع األعراض،غزارة في دم الطمث .1
 .قلة في آمية دم الطمث .2
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 .تعدد الطموث، وهو من أقل األعراض شيوعًا .3
 .تطاول في مدة الدورة الطمثية .4
دئي .5 ث ب اع طم والي ،انقط ي ح رى ف ث، وي دوث الطم دم ح ن %10 أي ع  م

 .الحاالت
رى في                  ،ثانويانقطاع طمث    .6 ة أشهر، وي د عن ثالث رة تزي  أي غياب الطمث لفت

  . من الحاالت)%75(حوالي 

دورات  ون ال ن أن تك ل يمك بعض بالمقاب د ال ة عن ة طبيعي ا .  الطمثي اني آم تع
سبب                     ك ب د يكون ذل ل، ق ة من صعوبات في حدوث الحم المريضات في هذه المتالزم

  .غياب اإلباضة

ة               عاد :أعراض فرط األندروجينات    - ب وغ، وهي بطيئ د البل ذه األعراض عن ة ما تبدأ ه
  :التطور، وتتجلى بظهور

شعرانية .1 سبة : ال دث بن وذج           و ت،)%80 ـ %70( وتح ري النم ًا ذآ ذ توزع أخ
ة                 ( ة، ناحي سبلة الوجني ة، ال شفة العلوي ر، ال الذقن، أمام القّص، السرة، أسفل الظه

دي     ارز في األشع          ،)اللعوة من الث وجهين      ار   باإلضافة لتطور ب ة وال ة العان ناحي
 .األنسيين ألعلى الفخذين

ه حوالي       : العّد .2 سبة حدوث ا يكون        )%70 ـ  %35(ون ادة م سي      ، وع نمط الكي من ال
 .الشديد

وذج         .3 ن النم ف ع درة، وتختل ر ن ر األآث ي المظه وذج، وه ة النم ة أنثوي الحاّص
 الّصدغيتين  الذآري بكونها تظهر في ناحية التاج من الفروة، وليس في الناحيتين          

 .وناحية قمة الرأس آما هو الحال في النموذج الذآري
اال .4 ي ح ل ف ات الترّج ر عالم ادرة، تظه ة (ت ن ي الكتل ادة ف صوت، زي خشونة ال

  ).العضلية، ضخامة في البظر

من ) %60 ـ %50 (وهي من المظاهر اإلآلينيكية الشائعة، تبلغ نسبة حدوثها: البدانة  -ج 
ون غا   د تك ا ق االت، ولكنه ةالح وذج    . ئب ري النم ًا ذآ ة توّزع ذ البدان ًا (تأخ توّزع

 الورك، أي أآبر من    /ة نسبة الخصر  ، وتعّرف البدانة ذآرية النموذج بزياد     )مرآزيًا
  .)10( إلى )8(

  :وتتطور مع ازدياد العمر، وتتضمن: التبدالت االستقالبية  -د 
 .الداء السكري من النمط الثاني .1
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 .ارتفاع شحوم الدم .2
 .ريانيارتفاع التوتر الش .3
سرطانة المبي       .4 رحم          ازدياد نسبة حدوث ال ة ال سرطانة في بطان سبة  (ضية، وال ن

 ).ما هي عليه عند النساء الطبيعياتحدوثها هنا أعلى بأربعة أضعاف 
 .اضطرابات  قلبية وعائية .5
 .على األنسولين وفرط أنسولين الدمالمقاومة  .6
ة .7 دالت الجلدي ة : التب د يحدث نتيج ود، وق شواك األس ا ال ىومنه ة عل   للمقاوم

 .باإلضافة لفرط األنسولين في الدم األنسولين
ر من                   : اضطرابات نفسية   .8 اب في  آثي ى باالآتئ ا، تتجل ًا م وهي محدودة  نوع

ع ت اة، واضطراباتالحاالت، م ة الحي ي نوعي اقص ف ون د تك ي ق ام الت ن  الطع
ين من أصل ثالث           ال ولتشخيص هذه المتالزمة  . مسيطرة وفر عالمت د من ت   ب

  :ن العالمات التاليةم
  .أو دورات طمثية ال إباضية/ ثية و اضطرابات طم-  
  .ندروجيناتأو مخبري لفرط األ/  و دليل إآلينيكي-  
  . مبيض متعدد الكيسات-  
  

  :متالزمة التغّمد المبيضي .2
ستوستيرون،   شكل خاص الت دم وب دروجينات ال ار أن اع عي ع ارتف ق م وهي تتراف

 .لمزمن ِلُلحمة المبيضيعمل على التحريض ا الذي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  صوتية مبينة مبيض متعدد الكيسات صورة باألمواج فوق ال:)7الشكل (
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  :األورام المبيضية .3

ل        وتترافق   ستويات هرمون      ) استرجال (هذه األورام مع شعرانية وترّج وتكون م
ة      ع آتل ي الطمث م ديهن انقطاع ف ًا، وأغلب المريضات ل ة دائم ستوستيرون مرتفع الت

  .سوسة في ناحية المبيضمج
  

  :األسباب الكظرية
  .هو غدة موجودة فوق الكلية، ولها مكونين رئيسيين هما اللب والقشرة الكظر

  :األورام الكظرية .1

  .آبيرة وذات إنذار سيءوهي عادة ما تكون أورام خبيثة و

  :جمتالزمة آوشين .2

ست    ة بال ن المعالج ة ع ذه المتالزم شأ ه ا تن ادة م ورتيز(رويدات يع ي )ونالك ، الت
  :ومن األسباب األخرى .تؤدي إلى زيادة األشعار الزغبية في الوجه خاصة

  ).ACTH( هرمون الموجه لقشر الكظرل أورام نخامية مفرزة ل*
  . أورام آظرية مفرزة للكورتيزول واألندروجينات*
  .ACTH)( أورام هاجرة مفرزة لهرمون *

  :فرط تنسج الكظر الخلقي .3

ؤدي   ،نزيمات المسؤولة عن ترآيب الكورتيزول    وهي تنجم عن نقص في اإل       مما ي
ا   ، والذي يؤدي بدوره إلى زي     منمية القشرية إلى زيادة إفراز هرمون ال     اثر الخالي ادة  تك

ش             .في قشر الكظر   ح وف دان المل ل وتتجلى هذه الحالة إآلينيكيًا عند األطفال بأعراض فق
  .النمو مع أعضاء تناسلية مبهمة

دء         تكون التظاهرات اإلآل   أخر الب سج الكظر مت رط تن أخرًة   ينيكية في حاالت ف ، مت
وغ                    ة حول سن البل دورة الطمثي . بالظهور وهي عبارة عن شعرانية واضطراب في ال

يؤدي ارتفاع األندروجينات في الحالتين سابقتي الذآر إلى حدوث العقم، ويؤدي إعطاء 
  .الديكساميتازون إلى تحريض اإلباضة
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  :األسباب األخرى
  :عرانية األساسيةالّش .1

ا    ة      وهي عادًة م ة (تكون عائلي ا   ) وراثي ة م دأ الحال وغ، وتتطور      وتب حول سن البل
بطء سوية     . ب دود ال ضان ضمن الح ة والمبي ة منتظم دورة الطمثي ون ال ا تك وإن . وفيه

ذلك       النليل دموية مخبرية للمريضات تكون      أجريت تحا  سوية آ  إذ. تائج ضمن الحدود ال
ة      يادة حساسية الجريب الشعري ل    قد يكون السبب هو ز     ألندروجينات أو زيادة في فاعلي

  . نزيمات التي تتواسط انقالب التستوستيرون إلى مستقلبه الفعالاإل

  :الّشعرانية العائلية .2
الد حوض البحر األبيض                   وهي حالة طبيعية، تكثر نسبة حدوثها لدى النساء في ب

  . رات األندروجينات الدموية طبيعيةاتكون فيها عي. المتوسط وفي بلدان الشرق األوسط
  

  :مون الموجه للجسم األصفر في الدمزيادة الهر .3

ش   ى ال دم إل ي ال ادة هرمون الحليب ف ؤدي زي ق تحريض ت ك عن طري عرانية وذل
  .ندروستيرون من الكظرينا بييهيدروإ الديإفراز

  
  :األسباب الدوائية للّشعرانية .4

ى      زيادة   هناك مجموعة من األدوية التي تؤدي لحدوث       سم إل في األشعار، وهي تق
   : رئيسيتين، وهمازمرتين

 .أدوية ذات فاعلية أندروجينية، وتؤدي إلى حدوث الشعرانية .1
  .أدوية ليس لها فاعلية أندروجينية، وتؤدي إلى حدوث فرط األشعار .2

  دي إلى الشعرانية أو فرط األشعار األدوية التي يمكن أن تؤيبين :)5الجدول رقم (

  التي ليس لهااألدوية 
 فاعلية أندروجينية

  ات الفاعليةاألدوية ذ
 األندروجينية

 التستوستيرون السيكلوسبورين
 ندروستيرونا إيبي الديهيدرو الفينيتوئين
 الدانازول الديازوآسيد
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 المنمية القشرية الثيازيد
 الستيرويدات بجرعات عالية الهيكساآلوروبنزين

 الميتيرابون البنسلالمين
 الستيرويدات البانية وراليناتالبس

 مشتقات الفينوثيازين الستربتوميسين
 البروجستين األندروجيني الهيدروآورتيزون

 األسيتازوالميد المينوآسيديل
 حمض الفالبروئيك األسيتازوالميد

  
سيديل   هنا ال بد من اإلشارة إلى أن األدوية السابقة تؤخذ جهازيًا باستثناء           و المينوآ

ن ذي يمك عياً ال ه موض ساقط    ، تطبيق االت ت ي ح ك ف ازي وذل ق الجه افة للطري  باإلض
اد      سبب هو نفحة الطور الح ان ال اث، سواء أآ د اإلن روة عن ساقط أشعار (أشعار الف ت

ددة   باب متع اٍل ألس ريع وت شكل س روة ب ات  ،الف ى والعملي والدة والحّم ل ال  مث
خ ...الجراحية وذج     )ال ة النم ة أنثوي ة األندروجيني ة    ، أو الحاّص ى في حاالت الثعلب .  وحت

اإلرذاذ،        دواء ب ق ال ة تطبي وهنا غالبًا ما يكون سبب فرط أشعار الوجه ناجمًا عن طريق
  .حيث تتناثر قطيرات الدواء عشوائيًا فتصيب األجزاء المحيطية من الوجه

دم يمكن أن                      ع مستوى هرمون الحليب في ال آذلك فإن األدوية التي تؤدي إلى رف
وقد لوحظ أن تأثير هذه األدوية غير متماثل عند آل المريضات، ولم            تسبب الشعرانية،   

ى             ة عل ذه األدوي ا ه ؤثر به ي ت ة الت يتم الكشف بوضوح حتى الوقت الحاضر عن اآللي
  .الجريب الشعري

ا صابة    م سيدة الم تجواب ال دى اس ا ل ز عليه ب الترآي ي يج ة الت اط الهام  النق
  ؟بالشعرانية

  
  : المرضيتاريخال .1

اط        لتاريخ المرضي الدقيق والذي يرآز    يساعد ا  ى مجموعة من النق ة في      عل  الهام
  :وسنوردها تباعًا. العامل المسببالكشف عن 

دء   ن الب ة     :س باب قليل ن األس ا م ية وغيره شعرانية األساس دث ال ا تح ادة م  ع
دأ في منتصف العمر أو          . الخطورة حول سن البلوغ    غير أن الشعرانية التي تب
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د    ى وجود ورم     مات في العمر    عند السيدات المتق شير إل ا ت ًا م  أو  مبيضي غالب
 . آظريورم

ائلي  التاريخ  د :  الع ة ا   ت  ق اريخ شير إيجابي ائلي  لت ة          الع ى وجود حال شعرانية إل  لل
اً           ذآر دائم ي، ولنت سج الكظر الخلق ة         فرط تن شعرانية األساسية ومتالزم أن ال  ب

 ). موروثفيهما استعداد(المبيض متعدد الكيسات يمكن أن تكونا عائليتين 

شعرانية   ا :شدة وسرعة تطور ال دة م ة األسباب الحمي ي حال شعرانية ف دأ ال  تب
دما    . حول سن البلوغ، وهي ذات تطور بطيء يحدث عبر سنوات عدة             ا عن أم

خشونة  (تكون الشعرانية شديدة وذات تطور سريع مع وجود عالمات الترجل           
ر صوت،ضخامة البظ خ ...ال د) ال ا ق ود ورم   فإنه ة وج ن إمكاني ذ ع نم عندئ  ت

 .مفرز لألندروجين

دروجينات،         يعتمد: البلوغ  ى األن  تطور األشعار في ناحيتي العانة واإلبطين عل
سج الكظر                     رط تن ى وجود ف شير إل ذه األشعار ي وبالتالي فإن التطور الباآر له

أخر            . الخلقي  في   أما حالة فرط األندروجينية مبيضية المنشأ فإنها تترافق مع ت
 .بدء الطمث أو دورات طمثية غير منتظمة

  :وآذلك ال بد من السؤال عن النقاط التالية لدى استجواب المريضة

 .وجود أي إفرازات من الثدي -
 .االستفسار عن درجة نمو األشعار -
 .أي أدويةاالستفسار عن تناول  -
ل  - ة أخرى مث دالت جلدي ود تب ن وج سار ع ي ،االستف راز الزهم ادة اإلف شر( زي ة الب

 .والعد الشائع) الفزر أو التشققات(والخطوط المتباعدة ) الدهنية
 .عالمات الترجلاالستفسار عن وجود أعراض و -
 . الطريقة أو الطرق المتبعة في إزالة األشعاراالستفسار عن -
  . االستفسار عن حدوث زيادة في الوزن ترافقت مع الشعرانية -

د  ى الخ  اوبع ال إل ن االنتق ضة يمك تجواب المري ص  طس ي الفح ة وه وة التالي
  .اإلآلينيكي
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  :الفحص اإلآلينيكي .2
ويم              يعتبر التمييز بين األشعار الزغبية واألشعار االنتهائية الخطوة الرئيسية في تق
اس        ى مقي عار عل ّد األش ة ع ام بعملي ة  للقي ى المتبع ة المثل د الطريق شعرانية، وتعتم ال

  . فيريمان وغالوي
   

  
  
 
 
 
 

  

   غالوي في تقويم فرط األشعارـيرمان طريقة ف):  8الشكل (

  . النواحي الحساسة على األندروجينوفيها يتم تقويم األشعار في
سيط    وتعطي هذه  ا     الطريقة نتائج تختلف بشكل ب ائم به اختالف الطبيب الق حيث   .ب

ة محصورة                  ذه العالم ذآورة أعاله، ه واحي الم يقوم الطبيب بوضع عالمة لكل من الن
ين   ة  ، تعطى  )4 ـ   0(ب ادة أشعار و      ) 0(العالم ة   في حال عدم وجود زي تعطى العالم

ة شديدة        )4( ا آانت              . عند وجود األشعار بكثاف ة أآثف آلم ا وجدت أشعار انتهائي فكلم
ين طبيب                     هالعالمة المعطا  ائج ب ة حدوث اختالف في النت أتي إمكاني ا ت ى، ومن هن  أعل

م     . وآخر ة إعطاء العالمات     ) 8(ويوضح الشكل رق ا . طريق ى     أم واحي الحساسة عل  الن
  :غالوي فهي - األندروجين حسب طريقة فيريمان

  
    . العضدان-6       .          لّشفة العلوية ا-1
  .الّساعدان - 7                    .       الذقن-2
  . القسم العلوي من الظهر- 8                          الّصدر-3
  . القسم السفلي من الظهر- 9                      . ان الّساق-4
                 . القسم العلوي من البطن-10               .         الفخذان-5

  . القسم السفلي من البطن-11            
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عار        و األش ة ألن نم ين والعان احيتي اإلبط ي ن ة ف ذه الطريق ق ه دم تطبي ب ع يج
  .روجينات الجائلة في الدم عند المرأةاالنتهائية فيهما يحدث بمستويات طبيعية لألند

 ،)15( على الشعرانية، وفي حال تجاوز الرقم      آثر دليالً األو  ه )8(ويعتبر الرقم   
  :فعندئذ يتوجب على الطبيب استقصاء العالمات األخرى لفرط األندروجينية، وهي

  . الجلد الدهنيـ              .          الشعر في الناحية الصدغية-
  . البنية العضليةـ                              .       نة الصوت خشو-
  .اضطراب الدورة الطمثيةـ      .)م مكعب مل)35( أآبر من( ضخامة البظر-
  .  اضطرابات نفسية مثل زيادة الشهوة الجنسية والعنف-

و           داد نم شعرانية بدراسة حجم امت دير شدة ال وهناك دراسات أخرى تعتمد على تق
  :ار في تسع نواحي أخرى من الجسم، هياألشع

 ).ةالعلوية، الذقن، الناحية الصدغيالشفة (الوجه  .1
 ).أمام عظم القّص(الصدر  .2
 ). الّلعويـالهامش الحلمي (الّثدي  .3
 ).القسم العلوي منه(الظهر  .4
 ).القسم السفلي منه(الظهر  .5
 ).نسي منهماإلالقسم ا(اإلليتان  .6
 ).خط العانةة بين السرة وة الممتدالناحي(ناحية الخط األبيض  .7
 .الوجهان الداخليان للفخذين .8
  .األعضاء التناسلية الخارجية .9

ا   ا،ا وآذلك إلى سماآتها وسرعة نموه        يجب االنتباه إلى لون األشعار وصفاته      آم
  : أن يتناول األمور التالية آذلكينبغي للفحص اإلآلينيكي

 .الوزن، الطول، التوتر الشرياني •
 .الشواك األسودعالمات جلدية مثل  •
 .وجود ثّر اللبن •
ن   • ر م بطن ألن أآث ص ال رزة  )%50(فح ة المف ضية والكظري ن األورام المبي  م

 . لألندروجينات قابلة للجس عبر الجلد
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 .عالمات الترجل •
  
  :الدراسة المخبرية .3

ات      ي أو إثب ة ونف رط األندروجيني صدر ف د م ى تحدي ة إل ة المخبري دف الدراس ته
ويوصي الكثير من الباحثين بعدم ضرورة إجراء      . عامل مسبب وجود األورام الخبيثة آ   

ة    شعرانية الخفيف ة ال ي حال افية ف ة إض ارات دموي دورة  ،اختب ت ال ا آان  وخاصة إذا م
  .الطمثية منتظمة، ألنه غالبًا ما ال يوجد مرض مستبطن

  :أهم الهرمونات التي ينبغي دراستها في المرأة المصابة بالشعرانية هي

  :ستيرون التستو:أوًال
ة           ي الدراس ة ف ر أهمي ار األآث دم االختب ي ال ستوستيرون ف اس عيارالت ر قي يعتب

دموي              دوران ال ة في ال دروجينات الجائل م األن ه أه اس    . المخبرية، إذ أن ذلك قي ويجب آ
ة مع                  ة المترافق رط األندروجينين ة ف عيار آل من التستوستيرون الكلي والحر، ألن حال

سولين سوف      ى نقص في ال         المقاومة على األن ؤدي إل ستير     ج ت رابط لل ولين ال يدات ولوب
سية دما   ،الجن ى عن ع، حت ستوستيرون أن يرتف ن الت ال م ر الفع سم الح ن للق ذلك يمك  وب

سوية   دود ال ي ضمن الح ستوستيرون الكل ار الت ون عي ى أن  . يك ه إل ن يجب التنوي ولك
ابر  (ة  معايرة التستوستيرون الحر ليس باألمر السهل، وهو يجرى في مخابر خاص            مخ

  .، وآثيرًا ما تكون عياراته في نفس المريضة مختلفة من مخبر آلخر)المرجعية

ة            ضية أو آظري ستوستيرون مع وجود أورام مبي تتوافق المستويات العالية من الت
ال  و.بينما تشير المستويات خفيفة االرتفاع من التستوستيرون إلى األسباب السليمة منها

ين م  رة ب ة مباش د عالق شعرانية، وذتوج ة ال ستوستيرون ودرج ك ألن ستويات الت ل
أثير      ستوستيرون وهو    الشعرانية تنجم عن ت ر       الديهيدروت ستوستيرون األآث ستقلب الت  م

  .قوة

  : أندروستيرون سلفاتيبي الديهيدروإ:ثانيًا

إن       ذا ف يض، ل ر والمب شر الكظ ا ق صدرين هم ن م شأ م ستوستيرون ين ا أن الت بم
لذلك آان ال بد من معايرة . ون ال يؤشر إلى نوع الغدة المفرزةارتفاع عيار التستوستير  

شر الكظر              أندروستيرون سلفات،  يبيالديهيدروإ ه في ق  هو األندروجين الذي يتم ترآيب
  . بصورة رئيسية، وبالتالي فإن عياراته المرتفعة تشير إلى مصدر آظري
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درو     ستوستيرون  والديهي ارات الت اع عي رى أن ارتف ذلك ن تيرون ا يبيإوب ندروس
شي                  رده ي ستوستيرون بمف اع الت ر سلفات معًا يشير إلى مصدر آظري، في حين أن ارتف

ضي  صدر مبي ى م ار. إل ان عي درووإذا آ ن  إيبي  الديهي د ع لفات يزي تيرون س أندروس
ا                 /جرام كرويم) 700( دروجين، وهن رز لألن ى ورم آظري مف شير إل ديسي لتر فإنه ي
  .محوسب لمنطقة الحوض بحثًا عن الورمال المقطعيتصوير البد من إجراء ال

  :اختبار التثبيط بالديكساميثازون :ثالثًا

دروإ  معايرة التستوستيرون الكلي والحر   عادة ما تجرى      أندروستيرون   يبي والديهي
ار              . سلفات في الزيارة األولى للمريضة     سه إجراء اختب ذلك في الوقت نف ولكن يمكن آ

دة  تشخيصي بالمعالجة بالديك  ساميثازون لمدة أسبوع أو أسبوعين لنفي الشعرانية المعتم
  .منمية قشر الكظرعلى هرمون 

ات الال   ساء الطبيعي د الن دروجينات عن ساميثازون لألن يط بالديك دث التثب ييح  ال ت
د الال    ذلك عن دث آ شعرانية، ويح ن ال شتكين م يي ي   ت ري خلق سج آظ رط تن ديهن ف  ل

ا    . وشعرانية أساسية  ا أردن ين      وإذا م ة آوش شخيص متالزم ى إجراء     ج ت ذ إل اج عندئ  نحت
ساميثازون ا يط  بالديك ار التثب بط  لختب ث ال تتث ورتيزولحي ستويات الك ا  . ديهن  م آم

  . ساعة )24 (يمكن معايرة الكورتيزول الحر في بول

  : هيدروآسي بروجستيرون– 17 معايرة :رابعًا

ايرة  شف مع وز  -17تك ن ع ستيرون ع سي  بروج سيالز، -21 هيدروآ  هيدروآ
عادة ما تتم   و.  الكظر الخلقي  حاالت فرط تنسج  وهو المسؤول عن الغالبية  العظمى من        

ايرة   صب   - 17مع ساعة  (احي  هيدروآسي برجستيرون  ال ين ال في  )   صباحاً )9 -7 (ب
ة       شخي   . الطور الجرابي الباآر من الدورة الطمثي ستثنى الت ايرة        وي يم المع ص إذا آانت ق

انومول 45أآثر من (وإذا آانت القيم عالية   ). لتر/ نانومول) 7 (أقل من (خفيفة   ر  / ن  )لت
سابقتين           -17فإنها تؤآد عوز الـ       هيدروآسيالز، أما إذا آانت القيم بين هاتين القيمتين ال

  .منمية قشر الكظرفال بد عندئذ من اللجوء الختبار التحريض بهرمون 
  

  :) لقشر الكظرالهرمون الموجه( اختبار التحريض ب :خامسًا

هو دواء اختباري لفشل     (رام من الكوسينتروبين   ج كرويم) 250(حيث يتم إعطاء    
ر و )الكظ شرية م، وه ة ق ايرة     نمي تم مع ث ت دي، حي ق الوري ن الطري ب ع  -17 ترآي
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إن  . رون قبل ساعة من اإلعطاء وبعد ساعة واحدة من اإلعطاء          يهيدروآسي بروجست  ف
ى من   آانت القيم بعد ساعة من اإلعطاء أ          انومول ) 45 (عل رط       /ن ا تشخص ف ر فإنه لت

  .تنسج خلقي

  :مون الموجه للجسم األصفر في الدم معايرة الهر:سادسًا

ادة الهرمون الموجه للجسم األصفر في                  تكشف حاالت الشعرانية الناجمة عن زي
ارات    . أو في الغدة النخامية   ) تحت المهاد (الدم عن وجود مرض في الوطاء        ويمكن لعي

ون  س        الهرم ي ُخم ف ف اع طفي ون ذات ارتف دم أن تك ي ال فر ف سم األص ه للج الموج
  .المريضات المصابات بالمبيض متعدد الكيسات

  :المنبه للجريب الهرمون :سابعًا

  .ال ُيلجأ إلى معايرته إال في حاالت الشك بوجود قصور مبيضي

  : الهرمون الملوتن:ثامنًا

وتن      دد     يالحظ وجود عيارات عالية من الهرمون المل د مريضات المبيض متع  عن
، لجريب أآبر من ثالث  ل منبهالهرمون ال  /الكيسات، بحيث تكون نسبة الهرمون الملوتن     

  . تشخيص متالزمة المبيض متعدد الكيسات النسبة التي هي أقل من ثالثىوال تستثن

  :كر الدم الصيامي والشحوم في الدم معايرة س:تاسعًا

د المريضات المصابات           يستحسن قياس سكر الدم الصباحي       دم عن والشحوم في ال
بمبيض متعدد الكيسات، سواء أآان ذلك بوجود أو غياب حالة المقاومة على األنسولين             
أثير      ه ت دوره أن يكون ل ذي يمكن ب تقالبي، ال ال وجود عامل خطورة اس لكشف احتم

  .خطير على المدى البعيد
  

  :الدراسة الّشعاعية

  :ينصح بإجراء
بط     فائقة الصوت  تصوير باألمواج  .1 ق ال ل    لناحية الحوض، عن طري ر المهب ن أو عب

 .لدراسة المبيضين
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  .رينمغناطيسي لفحص الكظالرنين المحوسب أو ال المقطعيتصوير ال .2
  

  :المعالجة

د  ر المعتم و األشعار غي اج نم ستبطن حيث ال يحت سبب الم ى ال توجه المعالجة إل
دروجينات، أ    ى معالجة          على األن رط األشعار إل ة ي ف د المعالجة        دوائي ا تعتم ى  ، إنم عل

ة    ة المختلف ة التقليدي الطرق التجميلي عار ب ة األش ضات الال . إزال ا المري ي أم ديهن ت  ل
ق     ين الطرائ شارآة ب ب الم الجتهن تتطل إن مع دروجينات ف ى األن دة عل عرانية معتم ش

اً           ي غالب ة، الت ة األ   التجميلية إلزالة األشعار والمعالجة الدوائي ا تكون طويل د، حيث    م م
  .نها ال تعطي نتائج ترضي المريضة قبل فترة تتراوح بين الثالثة والتسعة أشهرإ

دة بصورة سريعة أو                دروجينات الزائ وذلك ألنه ال يمكن التخلص من مصدر األن
ود                    إن األشعار سوف تع نهائية، ويجب إخبار المريضة بأنها إن توقفت عن المعالجة ف

  .ي عندئذللظهور من جديد، فالنكس أمر حتم
  

  :أصناف المعالجة
  :ة المعالجة غير الدوائي:أوًال

  :الحمية وإنقاص الوزن* 

يؤدي إنقاص الوزن إلى انخفاض المقاومة تجاه األنسولين، وهو من اآلليات الهامة      
سات    والمؤثرة في متال   ا   . زمة المبيض متعدد الكي ى تنظيم          آم وزن عل ساعد إنقاص ال ي

سبة         ة وإنقاص ن شعرانية الدورة الطمثي وزن من دور في               . ال ا إلنقاص ال سى م ن نن ول
سولين              جزيادة نسبة ال   اه األن ة تج سية، وإنقاص المقاوم ات الجن لوبولين الرابط للهرمون
  .موجينات والهرمون الملوتن في الدوتجاه األندر

  : إزالة األشعار* 
 . الخيطـشمع  الـ النتف ـ الحالقة ـالتفتيح ): قصيرة األمد(طرق مؤقتة  .1
 .الليزر): طويلة األمد(طرق مؤقتة  .2
  .التخثير الكهربائي: طرق دائمة .3

  .م شرحها بالتفصيل الحقًاسيتو   
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  :المعالجة الدوائية: ثانيًا

  :مضادات األندروجينات *

ي تعم  ستوستيرون   وه اط الت يط ارتب ى تثب ع  ل عل ستوستيرون م  والديهيدروت
اً       ة، وهي جميع شارك بوجو    المستقبالت األندروجيني ة      د تت شوه األجن تأنيث  (  اختطار ت

دة        يجب الّنصح بوج  لذلك  ). آرالجنين المذ  ساء    وب استخدام وسيلة منع حمل أآي د الن عن
  .في سن النشاط التناسلي

سبيرونوالآتون .1 وم    : ال وي، يق دروجيني ق ضاد أن و م يط  وه ية بتثب صورة أساس ب
ستوستيرون اط  الت ستقبالت األ ارتب ع الُم ستوستيرون م ة،  والديهييدروت ندروجيني

  .أنه يؤدي إلى تثبيط ترآيب التستوستيرون في المبيضآما 

ى   .  مرتين يوميًاجرام مل )50(تكون الجرعة األولية عبارة عن       ويمكن أن تصل إل
دأ           .  ملجرام )200(جرعة يومية آلية قدرها      يحتاج الدواء إلى حوالي ستة أشهر آي يب

أثير االً  . بالت ه فع ات آون ن الدراس د م ت العدي شعرانية تثب ة ال ي معالج ذا  . ف و ه ال يخل
. العالج من تأثيرات جانبية مثل الغثيان والتعب والصداع ودورات طمثية غير منتظمة           

د مريضات القصور                          دم عن يم ال اع في بوتاس ذلك ارتف ّدي وآ ى حدوث تث ؤدي إل وقد ي
امين               . الكلوي سببين ه ة ل ع  األول هو ل   : وال بد من إشراآه مع مانعات الحمل الفموي من

ة   دورة الطمثي ى اضطراب ال ب عل اني للتغل ذآرة، والث ة الم شوه لألجن ه م ل ألن  .الحم
سة  درات الحاب د الم ر، وتزي ضادات التخث ة م اص فاعلي ى إنق دواء إل ذه ال ؤدي ه ي

  .للبوتاسيوم من سميته

يتات .2 سيبروتيرون أس ستوستيرون   : ال اط الت يط ارتب ى تثب ذلك عل ل آ و يعم وه
ستوستيرون  ه  والديهيدروت ا أن ل دروجين، آم ستقبالت األن ع م ة م  فاعلي

ة  ستيرونية قوي ا . بروج ى دورة    يآم اظ عل تروجينات للحف ع اإلس راآه م ب إش ج
د              . طمثية منتظمة ولمنع الحمل أيضاً     ة في معالجة الع شارآة فاعل ذه الم ر ه وتعتب

ارة عن    . الشائع آذلك  سيبروتيرون       / ملجرام  )100 ـ  50 (وجرعته عب وم من ال ي
ل أستراديول    / ملجرام  )0.05(مع أسيتات   وم من اإلثيني ى      .ي دواء إل ؤدي ال د ي وق

اب واآلالم                صداع واالآتئ ي وال ان والنزف المهبل تأثيرات جانبية مختلفة مثل الغثي
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ة     و ،في الثدي، واألهم من ذلك أنه قد يؤدي إلى التهاب آبدي قاتل            هو مشوه لألجن
  .أيضًا

د .3 ستقبالت األن   : الفلوتامي ر لم و حاص ي    وه ع ف شكل واس ستخدم ب دروجينات وي
تات  ة للبروس سرطانة الغدي ة لل ة الهرموني ة   . ةالمعالج ي معالج ة ف ر فاعلي و أآث وه

  .الشعرانية من السبيرونوالآتون

وعي و ق  ــي غيــإذًا الفلوتاميد مضاد أندروجين  ه  أي   ـر ستيرويدي ن يس  ل   ةوي و ل
شرية  ستيرونية أو ق تروجينية أو بروج ة إس ه اليتبل .فاعلي ـوالـة حـوميـغ جرعت ي ـ

د صاعق وهو               .مملجرا) 500 -125( ومن تأثيراته الجانبية إمكانية حدوث التهاب آب
  . مشوه لألجنة المذآرة

سيميتيدين .4 و حاص و: ال ستامين  ره ستقبالت  الهي ضادة    ، 2 - لم ة  م ه  فاعلي و ل
سبيًا دروجين ضعيفة ن دروجين   . لألن ستقبالت األن ى حصر م ل عل و يعم ن وه م

ستقبالته اط بم ى االرتب دروجين عل سته لألن اج ألن يعطى . خالل  مناف ه يحت ولكن
ة،   ات عالي والي بجرع رام)1600 ـ 800(ح وم / ملج ت   و. ي ام أثب شكل ع ب

  . في معالجة الشعرانيةالسيميتيدين فشله عمليًا

  :نزيمإمثبطات * 
ستخدم في معالجة      ، وهو   نزيماإليقوم هذا الدواء على تثبيط      : وتتمثل بالفينسترايد  ي

وبالنتيجة  يؤدي إلى حصر تحول .  الحميدة والصلع ذآري النموذجةضخامة البروستات
درها       . التستوستيرون إلى مستقلبه الفعال  ديهيدروتستوستيرون      ة ق  يعطى بجرعة يومي

  .وقد يؤدي إلى حدوث التهاب آبد، آما أنه مشوه لألجّنة أيضًا. جراممل) 5(

  :نكاثر الخلوّيي النمو والت مثبطات*

ه موضعياً  : اإلفلورنيثين) آريم(وهي تتمثل في رهيم      ى    يؤدي تطبيق د إل ى الجل  عل
راتين (نزيم المسؤول عن ترآيب القرنين      تثبيط اإل  و        ،)الك يط نم ى تثب ؤدي إل الي ي  وبالت
  .األشعار

اً         : أما طريقة استخدامه    رتين يومي د م ى الجل دهن عل دريجي       ،ي شاهد التحسن الت في
اف       )8(إال أن األشعار تعود للنمو من جديد خالل         . أسابيع )6 ـ 4(خالل   ابيع من إيق  أس
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ة ة    . المعالج دواء األمريكي ذاء وال ة الغ ة منظم ى موافق دواء عل ذا ال صل ه د ح وق
  .لالستخدام في معالجة الشعرانية مؤخرًا

ه       واحي تطبيق ي ن اس ف شي بالتم د تخري اب جل دوث الته ة ح ه الجانبي ن تأثيرات م
وخز ويتسبب بحدوث    آما أنه يؤدي إلى حدوث حس حرق و        جريبات شعرية، والتهاب  

  .طفح  جلدي وحتى عد شائع 

  :مثبطات المبيض* 

ة    .1 ين اإلستروجين         :مانعات الحمل الفموي شارآة  ب ؤدي الم ى     ت  والبروجستيرون إل
راز   يط إف لية  تثب دد التناس ة الغ اج     موجه اص إنت ى إنق دوره إل ذا ب ؤدي ه  وي

ا   . المبيضين األندروجينات من    ة ال          آم ادة آمي ى زي ؤدي إل ا ت رابط    جأنه ولين ال لوب
يط                    الي تثب ّر، وبالت ستوستيرون الح ى إنقاص الت ؤدي إل للهرمونات الجنسية مما  ي

ة    ي تحوي              . إنتاج األندروجينات الكظري ة الت يجب استخدام مانعات الحمل الفموي
ي ذات  ي ه ستين والت ة البروج ل ا  فاعلي ة، مث ة خفيف ستريل أندروجيني لديزوج

يتات   ائي األس ول ثن ة     . واإلثينودي ة ذات الفاعلي ل الفموي ات الحم ا مانع أم
دم         ب ع ستريل فيج ستريل والنورج ل الليفونورج وى مث ة األق األندروجيني

  .استخدامها

ى    تأما بالنسبة للجرعة فينصح باستخدام حبة تح       ل    جرام    مل )35(وي عل من اإلثيني
م      الفاعل ستراديول مع أحد البروجستينات ذات    إ إن ل ضعيفة، ف ة ال ة األندروجيني تحدث   ي

ى                  ع الجرعة إل ذ رف يمكن عندئ ة ف ين أو ثالث دورات طمثي  )50(استجابة خالل دورت
  .ستراديولمن اإلملجرام 

ل الفموي  ات الحم ؤدي مانع د ت دوث اضطرابات هضمية و ق ى ح ذه إل صداع ة ه
ة          و .وتوذم بالثديين  ساء الال     يجب عدم استخدام مانعات الحمل الفموي د الن ي  عن ديهن   ت  ل

  . أو سرطانة في الرحم أو في الثديقصة وجود شقيقة أو داء خثاري

ارة       : الكلوموفين سيترات  .2 وهو أآثر ما في حاالت المبيض متعدد الكيسات، وهو عب
ي     اذب ف ص آ ة نق ه لحال الل إحداث ن خ ل م تروجين، ويعم ضاد إس ن م ع

تروجين درها  . اإلس ة ق ا يعطى بجرع ادة م رام  مل)50(وع وم/ ج ه  .ي ن تأثيرات م
  .الجانبية حدوث متالزمة فرط التنبيه المبيضي
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د ناهض .3 ة القن ق لموجه ون المطل ؤدي  :ات  الهرم راز  ي اص إف ى إنق دواء إل ذا ال ه
د  موجه ى إنقاص الت         ة القن ؤدي إل ا ي ه ، مم ى إنقاص         نبي الي إل ؤدي بالت يض، وي  للمب

ذلك   . إنتاج التستوستيرون واإلستروجين    شارآة مع          جب إع  يل دواء بالم ذا ال طاء ه
  . مانعات الحمل الفموية الحاوية على اإلستروجين  والبروجستين

ن العضلي، بجرع              ق الحق دواء عن طري درها    ـيعطى هذا ال  /جرام  مل )3. 75(ة ق
ي               . شهر ولمدة ستة أشهر    شديدة والت شعرانية  ال ينصح بعدم استخدامه إال في حاالت ال

 حدوث هبات ساخنة   يؤدي  هذا الدواء إلى     .لمذآورة أعاله  لألدوية األخرى ا   لم تستجب 
  .وهو مشوه لألجنة أيضًا. ضموري في المهبل التهابونقص في الكثافة العظمية و

  : مثبطات الكظرين *

ستويات     اص م ى إنق ة إل شرية الجهازي ستيرويدات الق تخدام ال ؤدي اس ي
ساء    الغالبية   نداألندروجينات ع  ا  العظمى من الن د       ل، وبالت دة     ي هي  تفي في  بصورة مؤآ

سج الكظرين الخلقي           شعرانية        . معالجة الشعرانية الناجمة عن فرط تن ا في حاالت ال أم
ضادات       ع م شرية م ستيرويدات الق راك ال ضل إش رى فيف باب أخ ن أس ة ع الناجم

شرية بجرع       . األندروجينات ستيرويدات الق ثالً      تعطى ال دًا، م  ملجرام   5: ات صغيرة ج
دني  ن البري وم  ) 0.25(زون أو م ل الن ساميثازون قب ن الديك رام  م ذه  . ملج ؤمن ه ت

أما إذا ما استخدمت بجرعات عالية فإنها       . الجرعات الصغيرة جدًا تأثيرات جانبية قليلة     
ين           ة آوش ل متالزم وزن وتخلخل العظام         جتؤدي إلى تأثيرات جانبية هامة مث ادة ال  وزي

  .تر الشرياني باإلضافة إلى اضطراب التو،وعدم تحمل السكر

  .مللدراسة لتأثيراتها أثناء الحنصح بعدم استخدامها في الحمل وذلك لعدم آفاية اُي

  :  العوامل المحسسة لألنسولين*

ساء              د في معالجة الن ذلك فهي تفي  تنقص هذه األدوية المقاومة على األنسولين، وب
  . المصابات بمتالزمة المبيض متعدد الكيسات

  :الميتفورمين  -أ 

ه    . مرتين يومياً جرام   مل )500(رعة قدرها   ويعطى بج   ويجب أن ال تتجاوز جرعت
  .يوم/  جرام )2.5 ـ 2(الـ 
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ار    ن عي د م ر، ويزي رتبط والح ستوستيرون الم اص الت ى إنق دواء عل ذا ال ل ه يعم
رط       الرابط للهرمونات الجنسية، آما   لوبولينجال ة ف سبة حدوث متالزم أنه يخفف من ن

سا  د الن ضي عن ه المبي دوث   التنبي ّدل ح ن مع نقص م وفين وُي ى الكلوم ات عل ء المقاوم
  .الحمول المتعددة

درات    ل الم ورمين، مث أثير الميتف اص ت ى إنق ل عل ي تعم ة الت اك بعض األدوي هن
سيوم     وين وحاصرات الكال ة والفينيت ل الفموي ات الحم ة ومانع ة الدرقي ة واألدوي البولي

ازين ل ع. باإلضافة للفينوثي سيميتيدين فيعم ا ال ن  أم د م ث يزي ك حي ن ذل ى العكس م ل
دقيق             . فاعلية الميتفورمين  دواء والتقصي ال لذلك يجب االنتباه الشديد لدى وصف هذا ال

دواء         .عن وجود قصة تناول ألي من األدوية سابقة الذآر         ذا ال ة له من التأثيرات الجانبي
  .حدوث اضطرابات هضمية وحماض لبني

     :ليتازونجالروزي -ب 

دي ن الثيازولي و م دم وه سكر ال افض ل و دواء خ ادة  . نات، وه ى زي ل عل و يعم وه
ذاء                   ة الغ ل منظم ه من قب ة علي تم الموافق م ت حساسية األنسجة لألنسولين، وفي الحقيقة ل
د أن أآدت            سات، ولكن بع دد الكي  والدواء األمريكية آعالج للشعرانية في المبيض متع

د    الدراسات المتعددة على دور المقاومة على األنسولين في   ة، وبع ذه المتالزم إحداث ه
ا أآدت                   ا، تتالت الدراسات حول استخدامه، وجميعه ورمين في عالجه استخدام الميتف

دم،                جعلى أن الروزي   دروجينات في ال وتن واألن ارات الهرمون المل نقص عي ازون ُي ليت
ارات ال          د من عي سية       جباإلضافة إلى أنه ُيزي ات الجن رابط للهرمون ولين ال الي   ،لوب  وبالت

  . من التستوستيرون الحّر الفّعال في الدمُينقص

وم / جرام   مل )4(يعطى بجرعة قدرها     ى          ي دريجيًا إل ه ت تم زيادت / جرام    مل )8(، وت
من تأثيراته الجانبية حدوث زيادة في الوزن والوذمة المحيطية وما ينجم عنها من         . يوم

بعض د ال اني عن ة وقصور القلب االحتق ة الرئوي ا. اختطار حدوث الوذم يمكن أن  آم
ات من               يؤدي لحدوث الصداع والتعب واإلسهال وإنتانات الطرق التنفسية العلوية ونوب

ة الروزي       .نقص السكر في الدم    ديل     جُينقص الريفامبين من فاعلي ذلك يجب تع ازون ل ليت
  .ثنينجرعته الدوائية لدى المشارآة الدوائية بين اال
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  :مضادات الفطور* 

ضاد ل  ازول م ور يالكيتوآون سيتوآروم  لفط يط ال ى تثب ل عل ذي )-P  450( عم  ال
ستيرويدي   ون ال ب الهرم ي ترآي دخل ف اج    . يت اص إنت ى إنق ؤدي إل و ي ذلك فه وب

  .األندروجينات والستيرويدات القشرية

  .يوم/ جرام مل)400(يعطى الكيتوآونازول بجرعة يومية قدرها 

ل إعطا         د قب ؤدي لحدوث        .هئ ينصح بإجراء اختبارات وظائف الكب د ي اف في    ق جف
عدم ه أثناء الحمل ل  ئ ينصح بعدم إعطا   .شعار الفروة وسمية آبدية قاتلة    الجلد ونقص في أ   

  .آفاية دراسته من هذه الناحية

 آرت أعاله غير حاصلة    دوية التي ذُ  يجب أن نؤآد على أن  آل األ       : مالحظة هامة 
 باستثناء  ،يةعلى موافقة منظمة الغذاء والدواء األمريكية لالستخدام في معالجة الشعران         

  .رهيم اإلفلورنيثين موضعيًا وذلك إلى الوقت الحاضر

  
  :المعالجة الجراحية:  ثالثًا

          .ال ُيلجأ للمعالجة الجراحية إال في حاالت األورام المبيضية واألورام الكظرية
  
  
  

  
  

  

  

  



 

‐ 35 ‐ 
 

  الفصل الثالث

  شعارفرط األ

.     هو توزع األشعار الزغبية الناعمة والزائدة فوق آامل سطح الجسم             :التعريف
  .وهو حدثية غير معتمدة على األندروجينات

  
  :تصنيف فرط األشعار

ة                اط معمم ى أنم يتم تصنيف فرط األشعار إلى أشكال وراثية وأخرى مكتسبة، وإل
  .وأخرى موّضعة

  
  :فرط األشعار المعّمم *

  :م الوراثيفرط األشعار المعم: أوًال

ي الخلقي       -أ  ة                : فرط األشعار الزغب ادة في األشعار الزغبي ى شكل زي وهو يتظاهر عل
ى آامل سطح                       ه عل رط األشعار في وزع ف ّضي، يت ى الف ذات اللون الرمادي المائل إل

صفة            . الجسم ومنذ الوالدة أو خالل فترة الرضاعة       ل ب درة، ينتق وهو مرض شديد الن
 . مع شذوذات في األسنان آذلكيترافق هذا المرض. جسدية سائدة

راس  -ب  ة آمب ن   : Ambras)(متالزم ماآة م ر س ول وأآث عار أط ون األش ا تك وفيه
تترافق هذه المتالزمة بتشوهات في      . الطبيعي، وذلك على الوجه آامًال وعلى الكتفين      

 .وتنتقل بصفة وراثية جسدية سائدة. الوجه واألسنان

ي -ج  م الخلق رط األشعار المعم د زي: ف ه توج ه وفي ى الوج ة عل ي األشعار االنتهائي ادة ف
ة      . والقسم العلوي من الجسم    وهو يصيب الذآور أآثر من اإلناث، وينتقل بصفة وراثي

 .X ـ كروموسومالسائدة ومرتبطة ب

وفيه تحدث زيادة في األشعار في الوجه والحاجبين واألطراف     : الورام الليفي اللثوي    -د 
ي         ويترافق مع نو    . والقسم العلوي من الظهر      ات من الصرع والتخلف العقل ل  . ب ينتق
  .بصفة وراثية جسدية سائدة
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  :فرط األشعار المعمم المكتسب: ثانيًا

ه        وهو غالباً : فرط األشعار الزغبي المكتسب     -أ  ة، أو أن ة داخلي  ما يرتبط مع وجود خباث
 . عن حدوث خباثة داخلية في المستقبل القريبئُينب

 :   ينجم عن تناول أحد األدوية التاليةوهو: فرط األشعار المعمم دوائي المنشأ -ب 

ويؤدي إلى  . وهو يستخدم لمعالجة فرط التوتر الشرياني     : المينوآسيديل الجهازي  .1
ي   عار ف رط أش ين   )%80(ف ه والكتف ى الوج صورة خاصة عل االت، وب ن الح  م

راف ائي       . واألط ع الوع و التوس عار ه رط األش دوث ف ي ح سبب ف دو أن ال ويب
 .ة الدموية الموجهة للجريبات الشعريةوبالتالي زيادة التروي

وهو يستخدم في معالجة فرط التوتر الشرياني الخبيث وفي معالجة : الديازوآسيد .2
د الرضع         سكر األساسي عن رط أشعار          . نقص ال ى حدوث ف دواء إل ذا ال ؤدي ه ي

ا  ه والجذع واألطراف، آم ى الوج ويعل سج لث رط تن ؤدي لحدوث ف د . ي وُيعتق
ة               آذلك بأن السبب في ح       ة الموجه ة الدموي ادة التروي رط األشعار هو زي دوث ف

 .للجريبات الشعرية لما يحدثه من توسع في األوعية الدموية المحيطية 

الجين     )%12 - %5(وهو يؤدي إلى فرط أشعار في       : الديالنتين .3  من المرضى المع
ه ى األطراف أوًال وم. ب عار عل رط أش و ُيحدث ف ّموه ه ن ث ى الجذع والوج  عل

 .تباعًا

سيكلوسبورين .4 ة  :  ال ة للمناع ة المثبط ن األدوي و م رط   . وه دوث ف ى ح ؤدي إل ي
شكل خاص             ) %90 - %10(أشعار في     ك ب ه، وذل الجين ب  في   من المرضى المع

 األشعار  تتساقط هذه . يؤدي إلى فرط تنسج في اللثة     آما  . القسم العلوي من الجسم   
 .بعد التوقف عن استخدامه

اآروليموس .5 ن األ :الت ذلك م و آ ة  وه ة للمناع ة المثبط ن  . دوي ة م ستخدم للوقاي ي
ات زرع األعضاء  د عملي دوث . حدوث رفض األعضاء بع ى ح ؤدي إل و ي وه

 . له وليس عن طريق تناوله الجهازيفرط أشعار بعد االستخدام الموضعي

ة       : لستريبتومايسينا .6 رط أشعار          . وهو من المضادات الحيوي ى حدوث ف ؤدي إل ي
 .ناثعند األطفال من الذآور واإل
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دواء              : الديفينيل هيدانتوين  .7 ذا ال ؤدي ه  وهو دواء يستخدم في معالجة الصرع، وي
د                      ى ضخامة خصية عن اث بصورة خاصة وإل د اإلن إلى حدوث فرط أشعار عن

 .عكوسًا ا يكون فرط األشعاروعادة م. الذآور

شرية  .8 ستيرويدات الق الطريق        : ال ان ب واء أآ د، س ل األم تخدامها طوي ؤدي اس ي
ازي أو  ا   الجه ادة م و ع عار، وه ي األش رط ف دوث ف ى ح ق الموضعي إل الطري

 .د فترة من الزمنيكون عكوسًا، أي تتساقط األشعار بعد إيقاف المعالجة به بع

س .9 ين(ورالين الب وق ): الميالدن ع األشعة ف شارآة م ستخدم بالم و ي سجية، وه البنف
ة   ذه المعالج دعى ه ا(وت ل ال  ). البوف راض مث ن األم ر م ي آثي ستطب ف اق وت به

يؤدي هذا الدواء إلى حدوث فرط أشعار  .  واللمفومات الجلدية وغيرها  دفيةوالص
 .احي من الجسم المعرضة للضياء فقطمؤقت، وفي النو

 .دوث فرط أشعار في الجذع واألطرافوهو يؤدي إلى ح: المينيالبنس .10

ى             : مرآبات الذهب  .11 ؤدي إل ضام وت سيج ال وتستخدم في معالجة بعض أمراض الن
  .ط أشعار آذلكحدوث فر

  
  : أسباب متفرقة لحدوث فرط األشعار

  :متالزمة بويمز *

رط       ض جلدية مثل فرط التصبغ المعمم و      وتتظاهر بأعرا  سمكه وف وذمة الجلد مع ت
 .التعرق، باإلضافة إلى فرط األشعار على السطوح االنبساطية لألطراف وعلى الجبهة          

ء باإلضافة ألعراض أخرى       تترافق هذه المتالزمة بأعراض عصبية وضخامة أعضا       
  .مختلفة

  :القهم العصبي *

شهية  ري لل دان قه ارة عن فق و عب سم  يتر. وه ى الج عار عل رط أش دوث ف ق بح اف
  .الوجه أيضًا، فرط األشعار هنا من النمط الزغبي الناعم و

  : البورفيرية الجلدية اآلجلة*

ي   ل سداس ة مث واد آيميائي رض لم ة للتع ا آنتيج عار فيه رط األش دث ف  يح
  .آلوروبنزين، أو بسبب تناول المشروبات الكحولية أو بسبب وجود ورم آبدي
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  . قصور الغدة الدرقية* 
  .التهاب الجلد والعضل الفتوي* 
  . االمتصاصمتالزمة سوء *
  

  :فرط األشعار الموّضع

               :األشكال الخلقية والوراثية: ًال أو

رط األ  -أ  انيف عار الوحم و : ش ذ ال د من د يتواج صيرة ق رة ق ك بفت د ذل ه . الدة، أو بع وفي
وهي عادة ما ال تترافق مع      . تتوضع األشعار االنتهائية  في ناحية  محدودة  من الجلد          

تبدالت أخرى إال عندما تتوضع في ناحية أسفل الظهر، حيث قد تترافق هنا مع شوك      
 .مشقوق أو انشطار النخاع 

ضًا     بعض الوحمات المصطبغة تكون         : الوحمة المصطبغة  -ب  دم    ُيو.مشعرة أي نصح بع
   .إزالة األشعار منها لتالفي إحداث الرض المتكرر لها 

  :األشكال المكتسبة: ثانيًا

ور هذه تتط. عادة ما تتوضع على الظهر والكتفة مصطبغة،وهي وحم: وحمة بيكر  -أ 
 .                     هي وحمة مشعرة، والوحمة حول سن البلوغ

مثل حاالت الحزاز . ًا للرض والتخريش المتكررينقد يحدث فرط األشعار ثانوي -ب 
 .المزمن ولدغ الحشرات البسيط

 .ونطرح مثاًال عليها اإلنتيرفيرون: األدوية  -ج 
قد يحدث فرط أشعار في نواحي الجلد المعرضة للرآودة الدموية والرآودة اللمفاوية،   -د 

 . األوعية الدواليةمثل القسم السفلي من الساقين، خاّصة بوجود
  اإلصابة بفيروس عوز المناعة المكتسب، الذي يؤدي إلى فرط أشعار موّضع فيـ هـ 

  .ناحية رموش العينين      

  :المعالجة

ة          . تعتمد المعالجة على إزالة العامل المسبب إن أمكن         ة إزال وفي حال عدم إمكاني
  . إلى طرق إزالة األشعار المختلفةالعامل المسبب نلجأ عندئذ
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  : الزائدةطرق إزالة األشعار
عا   ة األش ة إلزال ق مختلف اك طرائ ة و هن صة الكلف ضها رخي دة، بع سيطة ر الزائ ب

ظة الكلفة وتحتاج إلى وقت طويل بعضها اآلخر باهطيع المرأة القيام بها بنفسها، ووتست
  .يقوم بها الطبيب أو الفني المختصو

  :تفتيح األشعار .1

ة أشعار ال        وهي طريقة واسعة االنتشار و     ة و  شفة العلو خاصة في إزال ذراعين، ي  ال
شي بالتماس                       د تخري ى حدوث التهاب جل ؤدي إل د ت ا ق ة، إال أنه ذلك  . وهي غير مؤلم ل

ى       . نصح بتجريبها أوًال في ناحية صغيرة      ُي ة إل ؤدي بالنهاي ة ي ذه الطريق رار ه إال أن تك
  .ار أآثر وضوحًا على الجلد القاتمأن تصبح األشع

  :الحالقة .2

ر مر        سبب                  تعتبر هذه  الطريقة  غي ساء ب ر من الن د الكثي ا عن  عورهنش غوب  به
ة، و   نهن يفعلن ماألبشيء من نقص األنوثة،     ونهّن  يفعله الرجال من جه أن   يلك دن ب عتق

ر من الدراسات أن      . الحالقة تؤدي إلى زيادة في عدد وقساوة األشعار      د أثبتت الكثي وق
  .ن سماآتها أو قساوتهاوال تزيد م األشعار الحالقة ال تزيد في معدل نمو

راس        سبب انغ شعرية ب ات ال ي الجريب اذب ف اب آ دوث الته ى ح ؤدي إل د ت ا ق إال أنه
د          األشعار في   ا من جدي دى نموه د ل ة أو             .  الجل د استخدام موس الحالق ذا يحدث عن وه

ي تقص     ة، والت ة الكهربائي ة باآلل ة الحالق تخدمت طريق ا اس ا إذا م ة، أم شفرة العادي ال
شعرية  ،توى الجلد بقليلالشعرة فوق مس    فيمكن عندئذ تجنب حدوث التهاب الجريبات ال

وق     ا ف ستوى م ن م ا م عار نموه ابع األش ث تت اذب، حي ة  الك د دون إمكاني طح الجل  س
اذب        انغراسها َم    .من جديد في األدمة مسببة بذلك التهاب الجريبات الشعرية الك ولكن ل

ساوة األشعار؟        تعطي الحالقة انطباعًا لدى الكثير من الناس بأ         نها تؤدي إلى زيادة في ق
ه يكون                      د وفي دًا من سطح الجل ذلك ألن األشعار المحلوقة ُتقّص على مستوى قريب ج

شعر                ة من   القطر الطبيعي لمقطع الشعرة أسمك مما هو عليه في األقسام القاصية من ال
اً   ولكون األشعار قصيرة و    ،جهة ى الجل    منتصبة عامودي ر         عل ا أآث دو وآأنه ساوة  د فتب ق
  .سماآةو
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  :النتف .3

تخدام يتحقق ذلك  بعدة طرق، منها اس     الة سقيبة  الشعرة مع البصلة، و      ويتم فيها إز  
شمع  يط أو ال ط أو الخ ا ي  .الملق ادة م صغيرة و ع ساحات ال ط للم عار ستخدم الملق لألش

ة، و ية والمتفرق داً القاس صيرة ج عار الق ى األش تالع حت ن اق ة م ذه الطريق ن ه ا  .تمّك أم
ف ب يط والنت ة الخ تعمالطريق شمع باس ن ( ال ألف م ذي يت وز وأجال كلوآ سيد الزن ، )آ

صغيرة          ادة   . فيستخدمان بشكل عام للمساحات الواسعة باإلضافة للمساحات ال ا ع ولكنه
تالع األشعار القصيرة           نجح في اق سبيًا وال ت اليب   . ما تقتلع األشعار الطويلة ن ذه األس ه

ل   ، الجريبات الشعرية الكاذب  الثالثة مؤلمة وتؤدي إلى حدوث التهاب       وما له من عقابي
  .مثل فرط التصبغ التالي لاللتهاب

ا في         ال يؤدي النتف إلى تبدالت في نمو األشعار، إال إذا آانت الشعرة التي تم نتفه
ذا الطور             رار    . طور النمو، حيث يؤدي إلى تقصير مدة بقاء األشعار في ه ؤدي تك د ي ق

      . منطقة المطرق من بصلة الشعرة فيعملية النتف إلى تخريب دائم

  :مزيالت األشعار الكيميائية .4

ه    ا الوج ا فيه ة بم سم المختلف واحي الج ى ن ق عل ي تطب ى  . وه وي عل ت تحت وآان
ديثاً  ات ح ى المرآابتان وي  عل ابقًا، وتحت ات س ريش  . الكبريت ى تخ ات إل ؤدي الكبريت ت

شكل آب  ة عن ت ة الناجم ة الكريه ى الرائح د باإلضافة إل دروجينالجل ات الهي ا . ريت آم
  .ثر سالمة في االستخدام على الوجهيعتبر المرآابتان أآ

ستخدم الثيو دره جت ز ق والت بترآي ؤثر خالل  و)%4 - %2(ليك ة، ) 15 ـ 5(ت دقيق
ست            ات السي ى       ئحيث تقوم على حل الروابط ثنائية الكبريت بين جزيئ ذلك إل ؤدي ب ين، فت

ا    جويعتبر ثيو.لى البصلة إذابة سقيبات األشعار دون أن تؤثر ع   سيوم أقله ليكوالت الكال
اء ى باه افظ عل د، حيث يح شًا للجل ق )PH( تخري د الطبيعي الحامضي عن طري  الجل

ة       دوث القلوي ن ح ة م ي الوقاي ًا ف ب دورًا هام ذي يلع سيوم ال سيد الكال شكيل هيدروآ ت
  .الزائدة المسؤولة عن حدوث التهاب الجلد التخريشي بالتماس

  : ثين هيدروآلوريداإلفلورني .5

ا           وهو يقوم على تثبيط خميرة األورنيثين آاربوآسيالز التي تؤثر في انقسام الخالي
ا            . في بصلة الشعرة   الي فإنه شعرة، وبالت ى    وهي مسؤولة عن تشكيل آراتين ال ؤدي إل ت
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ى                 . تثبيط نموها  ًا عل رتين يومي ا م ق تطبيقه وقد تمت دراسة فاعلية هذه المادة عن طري
دة         جلد الوجه   دي ولم يم جل شكل ره دره   ًا أسبوع )24( ب ز ق فحدث   ،)%11.5( و بترآي
 خالل ثمانية أسابيع )%100( من الحاالت ، إال أن معدل النكس آان )%70(تحسن عند 

  .  من التوقف عن استخدامه

  :إزالة األشعار باألمواج الميكروية .6

لميكروية ببث  حيث يقوم جهاز األمواج ا    . وهي من الطرق الحديثة إلزالة األشعار     
ة  ة ميكروي ة موجي دواء    . طاق ذاء وال ة الغ ة منظم ى موافق از عل ذا الجه د حصل ه وق

  .األمريكية لالستخدام في إزالة األشعار وفي معالجة العنكبوت الوعائي

د لحما         ى الجل ق     وتعتمد هذه الطريقة على تطبيق هالم مبّرد عل م تطبي شرة، ث ة الب ي
دأ الحل     ليست آلية العمل واض   . هذه الموجات  ى مب حة جدًا، إال أنه يبدو أنها ال تعمل عل

شكل  تم امتصاص أشعتها ب زة ي ذه األجه د أن ه ل يعتق ائي، ب ضوئي الحراري االنتق ال
وفر في              ا يت ر مم أآبر في األنسجة ذات المكّون المائي األعلى والذي يتوفر في الدم أآث

اه لمسؤولة عن ضخيق التروية الدموية ا لذلك يعتقد أنها  تؤثر عن طر      . الجلد   الدم  باتج
  . الحليمة الجريبية للجريب الشعري

ا يمكن أن                       ة، فإنه ة عالي ذه األشعة بكثاف ا استخدمت ه ويجب االنتباه إلى أنه إذا م
ى         تؤدي إلى حدوث الحروق في الجلد والساد في الع         از العصبي وحت ين وأذية في الجه

م إ ى حدوث العق ؤدي إل د ت ا ق ذا ي. نه ـل ـ بعوصىـــ ـتخدم اسـ ـدام طـ ـاقة أعـ ن ـلى مــ
ة           . متر مربع من الجلد   ي  لكل سنت   واط ليي م )10( ولكن ال توجد دراسات حول إمكاني

ن أذ    زة م ذه األجه ه ه ا تحدث ا و   م رر له تخدام المتك دى االس ات ل ان بجرع ي ات إن آ
  .منخفضة

   :الحّل الكهربائي لألشعار .7
ابقة   ر آل الطرق س زع األشعار تعتب ة لن ذآر طرق مؤقت ى إن الطو. ال ة المثل ريق

ة     و. ر نهائيًا هي الحّل الكهربائي    إلزالة األشعا  دًا في   هي تعتمد على إدخال إبرة رفيع  ج
شعري و    م                     الجريب ال شكل رق ين في ال ا هو مب ًا، آم شعرة تمام ى جوار ال م   )10(إل ، ث

ويمكن استخدام ثالثة أشكال    . القيام بتخريبها بوساطة التيار الكهربائي الذي يمر عبرها       
  .قة الكهربائية في هذه الطريقةمن الطا
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  :الحّل الكهربائي باستخدام التيار الغلفاني: أوًال

ائي     تعمل هذه الطريقة على تشكيل الملح والماء في الج         لد المحيط بالمسرى الكهرب
صوديوم        سوف يتحوالن آيميائياً   لذانوال ذه    .  إلى آمية قليلة من هيدروآسيد ال ر ه وتعتب

  . الحراريالطريقة أبطأ من طريقة الحّل

  :الحّل الحراري: ثانيّا 

د                 اء الموجودة في الجل ات الم زازات في جزيئ تعمل هذه الطريقة على إحداث اهت
ؤدي  ذل     ث ي ائي، حي سرى الكهرب ول الم رارة  ح د الح ى تولي ت  . ك إل إذا آان ة  ف آمي

  .الحرارة الناتجة آافية، فإنها تؤدي إلى أذية في الخاليا المولدة لألشعار

  ):Blend(طريقة بليند : ثالثًا

سخن              دما ي . وهي تعمل على حقيقة أن هيدروآسيد الصوديوم يصبح أآثر قلوية عن
ين الطرق األخ    ة ب ر فاعلي ة األآث ة النظري ن الناحي ة م ذه الطريق ر ه ا وتعتب رى إذا م

  .طبقت بالطريقة الصحيحة

من األسباب التي تحد من استخدام      
ّل ال  ائيكالح ستهلك  ،هرب ا ت و آونه  ه

ى   ال ان عل واء أآ ت س ن الوق ر م كثي
ضة   الج أو المري ب المع ساب الطبي . ح

االت      ي الح ة ف ة عالي ي ذات آلف وه
رط     شعرانية أو ف ن ال شديدة م ال
ر     دًا وغي صعب ج ن ال عار، وم األش
ساحات  ى الم ا عل ي تطبيقه العمل

عة  ا .الواس ة  آم ة مؤلم ذه الطريق أن ه
زء    ى ج وى عل ب س ستطيع التغل وال ن

م   ن األل سيط  م ق ب دث بتطبي المح
يم ادة     ،ره ى م وي عل الم  يحت  أو ه

دوآايين أو   ل اللي عيًا مث درة موض مخ
  إلبرةيبين طريقة إدخال ا ):10الشكل (  .EMLA)(رهيم إيمال 
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ررة                سات المتك دأ الجل ى مب ة عل ذه الطريق حيث يحدث    . ومن الطبيعي أن تطبق ه
ى    %40(نكس يتراوح بين     سة      )%80 إل سبب في   .  في األشعار المعالجة في آل جل وال

  : هذا الفشل هو
ا وهي   آون   .1 تم إزالته ي ت األشعار الت

اود      د من أن تع  في طور الراحة ال ب
ات   د، ألن الجريب ن جدي و م النم
نكمش   ة ت ور الراح ي ط شعرية ف ال

ى،   إوترتفع   ى أعل ذلك عن       ل دة ب  مبتع
ا هو       الحليمة الجريبية المغذية   ا آم  له
م     شكل رق ي ال ين ف ذلك .)11(مب  وب

صلة      الذي يحدث حقيقة هو تخريب ب
شعرة اآلي ذا ال ة ه ي نهاي سقوط ف ة لل ل

ور و ،الط ور النم ة ط ي بداي  أو ف
دة   عرة جدي د ش ين توج ي ح الي، ف الت
و   ور النم ي ط شكل ف ي الت تبدأ ف س
شعرة        التالي في موضع أخفض من ال
ة   ع الحليم اس م ى تم ة، وعل المزال

  . الجريبية

يطلب من المريضة أن تحلق الناحية      
ومين           ل ي ا قب المطلوب إزالة األشعار منه

وم الطبيب           أو ث  سة، ويق ام من الجل الثة أي
 نكون نناألبإزالة األشعار التي نمت فقط، 

الي ال  و وبالت ي طور النم ا ف دين أنه متأآ
ي هي        نضّيع الوقت في إزالة األشعار الت

ا    و. طور الراحة في   ع   آذلك يمكنن أن نتوق
  .نتائج أفضل من المعالجة

و     .2 ر ه شل اآلخ بب الف ا س روج أم خ
ا   المسار الطبيعي و  اإلبرة عن  دخوله

شكل  ي ال ين ف ا هو مب ة آم ى األدم إل
  ).12(رقم 

يبين ابتعاد الجريب  ):11الشكل (
  الشعري عن الحليمية الجريبية

 مبينًا خروج اإلبرة عن :)12الشكل (
  مسار الصحيح لهاال
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ات          اب الجريب دوث الته ة، ح ذه الطريق د له صيرة األم ة ق أثيرات الجانبي ن الت م
م        آما هو مب   ،الشعرية الكاذب  شكل رق ة حدوث خمج      والحروق و  ) 13(ين في ال إمكاني
ذلك نوصي         ووذمة في جلد الناحية المعالجة تدوم لم       جرثومي ثانوي  ًا، ل دة يومين تقريب

وي،    ضاد حي ى م وي عل يم يحت تخدام ره ضة باس ة  المري ضاد للوذم ى م افة إل  باإلض
  . إذا لزم األمرجهازي

                   
            

  
  
  
  

  
  

   التهاب جريبات شعرية آاذبينًامب: )13الشكل (
  

د      دة األم ة بعي أثيرات الجانبي ا الت أم
صّبغ ا   رط الت ضمن ف اب  فتت الي لاللته لت
ه  ن ذات وس م و عك ن ،وه ذلك يمك  وآ

سريع      إعطاء الرهيمات المزيلة للتصبغ لت
ة  صباغ العفوي ة زوال ال ا . عملي أم

ر      د واألآث دة األم ة بعي أثيرات الجانبي الت
ة  دبات احتفاري دوث ن و ح ة ه أهمي

ة    ف دائم ا لألس غيرة، لكنه دث . ص وتح
رة  ال اإلب دم إدخ ة لع دبات نتيج ذه الن ه

اف شكل آ د ،ب طح الجل رق س  فيحت
و    ا ه ائي آم سرى الكهرب س للم المالم

م     شكل رق ي ال ين ف سبب أو ب) 14(مب
  . حدوث خمج جرثومي ثانوي وعميق

  
مبينًا عدم دخول اإلبرة  :)14الشكل (

   وحرق سطح الجلدبشكل آاف
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  :شعار بالليزرإزالة األ .8

هاب و  و ي اإلس ه يتوجب عل ا أرى أن زر   هن ل اللي ة عم ن آلي صيل ع شرح بالتف ال
ة   ه الجانبي ة األ     ،وتأثيرات ة في إزال ذه الطريق ة ه دة     ومدى فاعلي ك ألسباب ع شعار وذل

  : هي
 .لمسموم عليها في أيامنا الحاضرةالتهافت المحموم واشدة رواج هذه الطريقة و  -أ 
زر          -ب  ا اللي وم عليه ي يق ل الت ة العم ة آلي اس لحقيق رمن الن ل الكثي ن جه سته م ا لم  ،م

 .وتأثيراته الجانبية ومدى فاعليته في اإلزالة الدائمة لألشعار
ات من        -ج  د                  ما لإلعالم واإلعالن ة،  فق ذه الطريق ى استخدام ه اس عل ز الن دور في تحفي

ل لمعالجة آل الم               زر الحل األمث ر من     شكالتأصبحت أشعة اللي ة بنظر الكثي  الطبي
 .عاّمة الناس، سواء أآانت جلدية أو غير جلدية

ة، فال      آو  -د  دامها                ن هذه الطريقة عالية الكلف ل إق ا قب ر عنه رأة من أن تعرف الكثي د للم ب
  .غ آهذهعلى دفع مبال
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  الفصل الرابع

  الليزر

  :ما هو الليزر
ـ لح الليــق مصط ــد أطلــق ـ زر علـــ ـ ى العبـ ـ ليـجارة اإلنـ ـ اليـزية التـ  )ight L:ةــ

) LASER;adiationRmission of Etimulation Smplification by A 
زر      ى مصطلح لي ي  . حيث أخذ الحرف األول من آل آلمة و أدى اجتماعها إل  وهي تعن

  .التضخيم الضوئي باإلصدار المحثوث لألشعة 

دار   ن اإلص ف ع وار        ويختل شوائية وأط صورة ع تم ب ذي ي ائي ال ضوئي التلق ال
ر مت   االتجاهات، فتكون غير متوافقة و     مختلفة، حيث تنطلق الفوتونات بجميع     رابطة  غي

ضوئي          . محصلة شدة ضعيفة   وبالنتيجة يكون لهذا الضوء    في حين يتصف اإلصدار ال
ة       الم ا  ،حثوث للضوء بأن الفوتونات الصادرة متوافقة في الطور مع الفوتونات الحاث  مم

  .يؤدي لتدعيم اإلشعاع وتقويته معطيًة شدًة عظمى
  

  :صفات ضوء الليزر
  :يتميز ضوء الليزر بكونه

وان                    .1 دد من األل ذي هو مزيج لع وحيد اللون وذلك بعكس الضوء األبيض العادي ال
. )15(هو مبين في الشكل رقم       آما   خروطمس على م  ويثبت ذلك بتمرير ضوء الش    

 وهذا  ،عتبار أن الضوء الليزري وحيد اللون فهذا يعني أنه ذو طول موجة وحيدة            اب
ة خاصة بطول الموجة                   سجة انتقائي ى أن يسمح لطاقة الضوء الليزري بالوصول إل

 . المستعملة
ي أن م  .2 ذا يعن رابط وه التالحم والت زر ب ز ضوء اللي زر ذات وجات ضوء يتمي اللي

 .طور متزامن
ألق .3 ق والت ألق لمصدر ضوئي طبيعي: البري زري أي ت ألق اللي ق والت وق البري . يف

ًة من                 ذهتسمح ه  ر طاق أثيرًا أو أآث  الصفات مجتمعة لضوء الليزر بأن يكون أآثر ت
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 ويقطع مسافات طويلة دون يمكن ترآيزه في بقعة صغيرة جداً آما   ،يالضوء العاد 
زري يغطي آامل              . أن يتبدد منه شيء    وقد أمكن في الوقت الحاضر إنتاج ضوء لي

سي ف الكهرطي ت : الطي عة تح سجية واألش وق البنف عة ف ي واألش ضوء المرئ ال
 .الحمراء

 
  :رحامالت اللون في الجلد والليز

  :ناإن حامالت اللون األساسية في الجلد هي نوع
 . الماء والميالنين والهيموجلوبينمثل: داخلية المنشأ .1
 .مثل أصبغة الوشم: جية المنشأخار .2
  
  
  
  
  
  
  
  

   
  الضوء المرئيتحليل ): 15الشكل (

  :مبادئ الليزر
سم          عندما يطّبق الليزر   تم امتصاص ق ه ي ة     على الجلد فإن تم انعكاس     ، من الطاق  وي

تم                    آخر قسم ر ي سم األخي ذا الق سجة، وه رق األن عن سطح الجلد، أما القسم المتبقي فيخت
د ذ      ويعتبر الق . تبعثره أثير العالجي  اسم الُممتّص هو القسم الوحي سام ا  .  الت ا األق ة  أم لباقي

  .فليس لها أي تأثير عالجي

وع                        ى ن د عل د في الجل ة لالمتصاص، تعتم إن لكل نسيج في الجسم صفات خاّص
دم، والم           ،حامالت اللون  وبين الموجود في ال د     ي وهي الهيموجل ين الموجود في الجل الن

  .غة، والماء الموجود في جميع األنسجةواألشعار والوحمات المصطب
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  :الليزرالتفاعالت المتبادلة بين الجلد و
  : ثأثيرات مختلفة لليزر في الجلدةثتوجد ثال

  :التأثير الضوئي الحراري .1

ة حرار         ى      تتحول طاقة الضوء الليزري الممتصة إلى طاق ة إل ذه الطاق ؤدي ه ة، ت ي
  .نسيج المستهدفلتخريب ا

  :ئيالتأثير الضوئي الكيميا .2

ة، أو ثا             ة أولي اعالت آيميائي ى حدوث تف ضوئية إل ة ال ة  يؤدي امتصاص الطاق نوي
ة        وهي األ (إلضافة مادة محسسة ضوئيًا      ضوئية المرآب ، فتتحول   )ساس في المعالجة ال

  .الطاقة الضوئية إلى طاقة آيميائية تعمل على تخريب النسيج المستهدف

  :الـتأثير الضوئي الميكانيكي .3

الية والنبضات القصيرة جدًا ألشعة الليزر إلى تولد سريع للحرارة تؤدي الطاقة الع
نخمص المصّورة                  دما ت م عن دد في المصّورة، ث في األنسجة المستهدفة، مع حدوث تم

ى  .يكانيكية في األنسجة المستهدفةتتشكل موجات اهتزازية مؤدية إلى حدوث أذية م    عل
رغم ة ال أثيرات الثالث ن أن الت ذآر ي م ابقة  ال ة   س ر مجتمع ن أن تظه أثير  نإال أمك الت

ة               زرات الجلدي واع اللي زر  . الضوئي الحراري هو األساس الذي تعمل عليه معظم أن للي
نذآرها        ، ونواع تبعًا لطريقة إصداره لألشعة      أ ستفيض في شرح أنواعه، ولكن س ن ن ل

  .ذآرًا سريعًا للتعرف عليها

 مستمرة وذات طاقة منخفضة      وتكون فيه الحزمة الشعاعية    :الليزر مستمر الموجة   •
 نسيجية غير انتقائية، وبذلك تحدث تعّرض طويل مما  يؤدي  إلى أذّيةوذات زمن    

ل ال  كالتمش صّبغ    هامة مث ّدب واضطرابات الت االً . تن اني أ   ومث زر ث ا لي سيد   عليه آ
 .الكربون مستمر الموجة وليزر اآلرجون

ة  • ستمر الموج به م زر ش صدر ضو:اللي ًا بطءًا ي ة ميكانيكي متقّطع و ال ،ةريق  وه
زر         : أمثلة عليها يعطي ٌذرى طاقة عالية و     ليزر الكريبتون وليزر بخار النحاس ولي

 .بروميد النحاس
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ى شكل نبض          :الليزر الّنابض  • ّدًا ذات    وفيه ينطلق الضوء الليزري عل ات قصيرة ج
ين الّنبضات                  طاقة أعلى بم   سبّيًا ب ة ن ستمر مع فواصل طويل شكل الم . ئة مّرة من ال

زر   ل لي ـ ( وقد يكون طويل الّنبضة مث ـ  ) Q- switched Ruby ال زر ال  -Q)أو لي
switched Alexandrite). 

اني أ          وهو جي  :الليزر النابض الفائق   • زرات ث د من لي ون     ل جدي سيد الكرب  (CO2)آ
ررة             ة متك دًا بطريق ة في         ،والتي تصدر نبضات قصيرة ج ة الحراري  لخفض األذي

  .مستهدف إلى حدودها الدنيانسيج الاألنسجة المجاورة لل
  

  :تعاريف عاّمة
ضة  - ضوء     : عرض النب ستهدف ل سيج الم ا الن ضع فيه ي يخ ة الت دة الزمني ي الم وه

 .ليزرال
 . التي تخضع لحزمة الضوء الليزريوهو قطر المساحة من الجلد :قطر البقعة -
راري   - ترخاء الح ن االس دد      : زم ستهدف ليب سيج الم ستغرقه الن ذي ي زمن ال و ال وه

 . من الطاقة الممتصة)50%(
ى ال             : زمن االحتواء الحراري   - شار للحرارة إل ه انت سج  وهو الزمن الذي ال يحدث في ن

 .المجاورة للنسيج المستهدف
 .متر مرّبع من سطح الجلد وهو عبارة عن نسبة القوة إلى سنتي: التدّفق -

ضوء   ، وزمن التعرض المناسب      تم اختيار طول الموجة  المناسب         فإذا ما  إن ال   ف
ستهدف والمرغوب إحداث ا سيج الم ي الن ط ف ا فق ة المرغوب به زري ُيحدث األذّي للي

  :ومن أجل تحقيق ذلك يجب األخذ بعين االعتبار آل مما يلي. األذّية فيه
 .صاصه من قبل حامل اللون الخاص بهطول الموجة المناسب الذي يتم امت .1
ذي يجب أن          .2 ل من     زمن التعرض المناسب ال اء الحراري   سترخ  زمن اال   يكون أق

 .للنسيج المستهدف
 .غوب به مثل التبخير أو التخثيرالتدّفق المناسب للحصول على التأثير المر .3
ستخدمة الستطبابات             .4 ر من األقطار الم ا يكون أآب ادة م قطر البقعة المناسب، وع

  .أخرى
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  : الليزر في إزالة األشعار

دءًا         لقد أقرت منظمة الغذاء والدواء األمريكية استخدام الليزر        ة األشعار ب  في إزال
ر وغير المرئي تحت ، وتعتبر ليزرات المجال الضوئي المرئي األحم)1996(من عام 

ب  ر القري يوعاً  ) 1200 ـ 600( األحم ر ش ي األآث انومتر ه ستهدف  ،ن ا ت ك ألنه  وذل
صلة                 يالم شعري والمطرق من ب ارة الجريب ال شعرة وظه قيبة ال النين الموجود في س

) الجلدالطبقة الوسطى من    (وآذلك ألنها تخترق األدمة     . ديد الش الشعرة ذات االصطباغ  
ل الم            ائي من قب ق        يبعمق جيد فيجتمع بذلك االمتصاص االنتق راق العمي ين مع االخت الن

  . لطاقة الليزر

دف إن  زراألساله ي للي و  اس عار ه ة األش ينيالم إزال ودالن ات الموج ي الجريب   ف
شعرية ذلك  الي، إال أّن المال ود  آ ين موج شرة ن ي الب شكلوف سّيا ي امًال  تناف وده ع   وج

ة        ة إزال ي عملي ّدًا ف روريّا ج د ض د الجل إّن تبري ذلك ف ة، ل ة الليزري صاص الطاق المت
ا              ر المرغوب به شروية غي ة  الب ل من األذّي ه يقّل زر، ألّن خاصة   (األشعار بوساطة اللي

ة شرة القاتم د ذوات الب ا ). عن ساس با آم م واإلح ن األل ف م ه يخّف ق أّن اج المراف النزع
ى            . لعملية إزالة األشعار   ؤدي إل وأخيرًا يسمح تبريد الجلد برفع الّطاقة المستخدمة مما ي

  .زيادة الفاعلية

ة    المعالم األساسية  في ليزر إزالة من تعتبر مّدة  الّنبضة    األشعار، وللحد من األذي
دة ال  ون م ب أن تك ة، يج ترخاءالحراري ن االس ساوي زم ل أو ت ضة أق راري   نب الح

  ). تبعًا لقطر الجريب الشعري(لي ثانية ي م)100 -10(لذي قدره االشعري و للجريب

ستخد           يلك تكون مدة النبضة من رتبة الم      لذ ي ت زة الت م في   لي ثانية في أغلب األجه
عار طويل ة األش دةإزال ن و.  األم ي   لك ات ف ود بعض البني وحظ وج ة أخرى ل ن جه م

خاليا الجذعية والتي ال تحتوي على الكميات الكافية من الوحدة الزهمية الُجريبية مثل ال
رح أن     يالم ك اقُت ل ذل ستهدفة، وألج صطبغة الم ات الم اور البني ا ال تج ا أنه ين، آم الن

دة النبضة أطول من زمن اال            شعرة         تكون م ُسقيبة ال سمح    (سترخاء الحراري ل ذا ي وه
زر  بنقل طاق  شعري        ة اللي ر آامل الجريب ال م      )عب ق نقص دائ د   ، في األشعار    لتحقي  وق

ضوئي           اقترح مؤخرًا مفهوم زمن األذية الحرارية والنظرية الموّسعة للحّل الحراري ال
شعري               ر المصطبغة في الجريب ال ات غي ذه       ،االنتقائي، من أجل البني رح ه ذلك تقت  وب

 ،النظرية أن تخريب النسيج المستهدف ناجم عن انتشار الحرارة من النسيج المستهدف            
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ة أن استخدام زمن نبضة         لمباشر، حيث أظهرت الدراسات الت       بالتسخين ا  وليس جريبي
د في األش              يم) 100(من   أآبر ل األم صانًا طوي ة أحدث نق أثيرات     لي ثاني عار دون أي ت

  .جانبية ُتذآر
  
  : ليزر المستخدمة في إزالة األشعارال أجهزة الضوء وأثيرت

عار ح .1 دد األش ي ع ت ف اض مؤق ذي ُع(دوث انخف ةوال ل منظم ن قب ذاء ّرف م  الغ
  ـ  أشهر)3 ـ 1( والذي يمتد بين ـوالدواء األمريكية على أنه تأخر في نمو األشعار

سبب هو أذ       ). حبسها فيه لشعرة في طور الراحة و    وتحريض دخول ا   د أن ال ة  يعتق ي
 .أصابت منطقة البصلة من الشعرة

عار  ح .2 دد األش ي ع م ف اض دائ ذاء    و( دوث انخف ة الغ ل منظم ن قب ّرف م ذي ع ال
ة       األمريكية  على أنه  انخفاض وا       الدواءو يجب   و ،ضح في عدد  األشعار االنتهائي

ة  رة زمني ًا لفت ون ثابت ة و أن يك عار الكامل ن دورة األش ول م ة   أط ًا للناحي ك تبع ذل
اخ من        ويعتقد أن السبب هنا   ).  من الجسم  التشريحية المعالجة  هو أذية منطقة االنتف

سابقت        فإذا .الشعرة الفقرتين ال ا ب ا           ما دققن ات ُيطمح بتحقيقه ا مجرد نظري ين وآونه
  :نا إلى االستنتاج المنطقي التاليوصل
  

عار         ة األش ي إزال ستخدمة ف ضوء الم زر أو ال زة اللي ن أجه ى اآلن أي م د إل ال يوج
  !!!ؤمن إزالة آاملة و دائمة لألشعاريستطيع أن ي

  :المستخدمة في إزالة األشعاررض اآلن أجهزة الليزر المختلفة ولنستعو

  : (Ruby Laser) الليزر الياقوتي:أوًال

ة األشعار           صادر        طول   . وهو أول ليزر استخدم في إزال ضوء األحمر ال موجة ال
و  ه ه انومتر)694 (عن ل الم   ، ن ن قب د م شكل جي تص ب و ُيم ي  ي وه ود ف ين الموج الن
ار   . وهذا ما يجعله خيارًا ممتازًا لألشعار الرقيقة وذات اللون الفاتح         . األشعار أن وباعتب

ى الم وي عل د يحت ضًايالجل ين أي د ،الن ستخدم عن زر يجب أال ُي وع من اللي ذا الن إن ه  ف
سّفع  ذوات ون أو المت اتم الل د ق سّفع( الجل و: الت مر ه عة  اس رض ألش ر التع د إث ار الجل
رار                    ) الشمس ّدل التك ة ومع الي للطاق ى استهالآه الع شكلة باإلضافة إل ذه الم سبب ه وب
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سبيًا،    البطيء وقطر البقعة الصغير    ّل شعبية في                  و ن زر أق وع من اللي ذا الن د أصبح ه ق
  .االستخدام العملي

ش ) نتيجة للحروق  (حدوث الحويصالت :تأثيراته الجانبية    ات   وت شور (كل الجلب ) الق
ة  د (والفرفري ي الجل ة صغيرة ف زوف نقطي صبغ ،)ن رط ( واضطرابات الت نقص أو ف

  .ية عند ذوات الجلد القاتم الجانبوتزداد نسبة حدوث التأثيرات. العابرة) تصبغ

 :)Diode Laser(ليزر الدايود : ثانيًا

ة بطول موجة                 ًاوهو يصدر ضوء   راء القريب ة األشعة تحت الحم ادل ت في منطق  ع
اقوتي مع                   .   نانومتر  )810 -800( زر الي ر من اللي شكل أآب د ب رق الجل ذلك يخت وهو ب

الستخدام عند ذوات البشرة    النين، وبذلك فهو أآثر أمانًا في ا      يامتصاص أقّل من قبل الم    
ّل فاعلي     ه أق سّفعة، ولكن ة والمت ق   القاتم اتح والرقي شعر الف د ذوات ال ه و. ة عن تأثيرات

  .الجانبية حدوث اضطرابات مؤقتة في التصّبغ عند ذوات الجلد القاتم 

  : (Alexandrite  Laser)ليزر األليكساندرايت: ثالثًا

ادل        ا أحمر ذ   ًاوهو يصدر ضوء   انومتر  )755( طول موجة يع ه      .  ن ا يجعل ذا م وه
ل الم             ّل من قب ضًا، مع امتصاص أق اقوتي أي زر الي د من اللي ًا للجل ر اختراق ين يأآث . الن

ش   د  ذوات الب ن عن تخدام  آم ر ذو اس ذا ُيعتب ةوهك رع . رة القاتم زر األس و اللي ي   وه  ف
 منه ا يجعلوهذا م ،معدل التكرار العاليسبيًا وإزالة األشعار بسبب قطر البقعة الكبير ن

ي ال العمل ي المج تخدامًا ف ر اس زر األآث ن  .اللي ّل م ه أق ة عن ة الناجم أثيرات الجانبي الت
  .الليزرين السابقين في ذوات البشرة القاتمة

  :) (Nd:YAGليزر: رابعًا

ة بطو              ًاوهو يصدر ضوء   راء القريب درها      في مجال األشعة تحت الحم ل موجة ق
 ،النين الموجود في الجلد   يصاص من قبل الم   بذلك هو ضعيف االمت   و.  نانومتر )1064(

د                   ون والجل اتم الل د ق وبالتالي يمكن استخدامه بأمان في آل األنماط الجلدية بما فيها الجل
سفع عار طويل     . المت ة األش ي إزال ه ف ات فاعليت ن الدراس ر م دت الكثي د أآ د، ةوق  األم

  .وخاصة عند السيدات ذوات البشرة القاتمة
ة   ه الجانبي ن تأثيرات ل   م دوثها أق سبة ح صبغ، إال أن ن ي الت دوث اضطرابات ف ح

  .كثير من الليزرات المذآورة أعالهب
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  :(Ipl)الضوء النابض الشديد : خامسًا
رابط و          وهو مص  ر مت راوح        در ضوئي يصدر ضوءًا غي ة تت أطوال موجة مختلف ب

اء               .  نانومتر )1200 ـ 550(بين   ر مرشحات خاصة النتق ضوء عب ذا ال صفية ه تم ت وت
الج   الموجة المناسب و  طول   د الُمع ضوء    . بما يتناسب مع نمط و لون الجل ذا ال ؤدي ه وي

لتي تنتشر إلى أذية حرارية مع أو دون أذية ميكانيكية مرافقة في الجريبات الشعرية، وا
اورة سج المج ى الن دار   و. إل عار بمق ي األش دوث نقص ف ى ح ات إل ارت الدراس د أش ق

ى حدوث نقص          أسبوعاً )12(بعد ُمضي   ) 60% - 50%(  على تطبيق جلسة وحيدة، وإل
) 4 ـ  3( أسبوعًا على تطبيق جلسات متعددة )12(بعد ُمضي ) %75(في األشعار قدره  

زر                  .وخالل ستة أشهر من المتابعة     رى في اللي ي ُت ك الت ة لتل ة مماثل ه الجانبي إن تأثيرات
  .جلبات واضطرابات مؤقتة في التصبغمن حويصالت و

  : أنهونخلص إلى القول ب
د ذوات               - ة األشعار عن شرة الفاتحة   تحدث أفضل النتائج لدى استخدام ليزرات إزال الب

 .واألشعار السوداء
زري  - تخدام لي ن اس ان (Nd:YAG)  وDiode)(يمك د  بأم د ذوات الجل ر عن أآب

 .القاتم
 .النين فيهايال تستجيب األشعار البيضاء للمعالجة بسبب غياب الم -
شقراء   ية في  معالجة      ضعيفة الفاعل   إن ليزرات إزالة األشعار    - راء األشعار ال  والحم

المالدين   على مستحضر  اآلن دراسات تجريبية تجرى رمادية اللون، لذلك  و سّمى ب  ي
ة             يوهو م  ى      . النين طبيعي موضوع في سواغ من الجسيمات الحاّل ه عل ينصح بدهن

سة ال                سابق للجل ع عشر ال وم الراب وم      الجلد مرتين يوميًا بدءًا من الي ة، حيث تق عالجي
ًا      ون مؤقت امًال لل ذلك ح ؤّمن ب شعري فت ب ال اختراق الجري ة ب سيمات الحال ذه الج ه

ة    ومن الطبيعي وجوب استخدامه       . وقادرًا على امتصاص طاقة الليزر     نفس الطريق ب
  .                 قبل آل جلسة عالجية

ا  ة    م يلة عالجي زر آوس ار اللي دى اختي ة ل وات المتبع اء  آي و،الخط تم انتق ف ي
ل       نصح ُتالتوصيات التي     وما ،المريضة المناسبة لهذه الوسيلة    ا قب  المريضة بتطبيقه

  البدء بجلسات المعالجة؟

  : مع الترآيز على األمور التالية دقيق ومفصلتاريخ مرضييجب أخذ : أوًال

صاء أي - ة  ةاستق باب الهرموني ل األس شعرانية مث دوث ال ى ح ؤدي إل ة مرضية ت  حال
 .ية واألورام المختلفةوالدوائ
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ربس    ( ن اإلصابة بالحأل البسيط الشفوي    السؤال ع  - د    ) تقبيلة السخونة أو الهي ك عن وذل
زر في             جهاستخدام الليزر على الو    ، وعن اإلصابة  بالحأل التناسلي عند استخدام  اللي

 ).البكيني (ربية الناحية األ
 .ة السؤال عن سوابق شخصية لحدوث الجدرات والندبات الضخامي -
 والنتف والشمع والمذيبات االستفسار عن الطرق السابقة إلزالة األشعار مثل الحالقة -

ذه ا               واتر استخدام ه ى ت ز عل لطرق،  الكيميائية والحّل الكهربائي والليزر، مع الترآي
 . مدى االستجابة لهذه الطرقو، وموعد الجلسة األخيرة منها

ن  - سؤال ع ستخدمةال ة الم ة وخااألدوي ذي يجب   الحالي وين ال ن اإليزوتريتين صة ع
رة   ه لفت ن تناول اع ع ذلك يجب    )8 ـ 6(االمتن الليزر، آ ة ب دء المعالج ل ب هر قب  أش

  :ة ضيائيًا مثل التتراسكليناتالسؤال عن األدوية األخرى المحسس

ون األشعار           ًا، و يجب القيام بفحص المريضة إآلينيكي    : ثانيًا د ول فيه يتم تحديد نمط الجل
  .باإلضافة إلى توزعها) انتهائية أو زغبية(نوعها ووآثافتها 

  :العناية قبل الجلسة: ثالثًا

واحي المرغوب           يجب الوقاية من   - شمس في الن ك         أشعة ال تم ذل الليزر، وي ا ب معالجته
شمس   عة ال ن أش ة م ادة واقي ى م اوي عل يم ح تخدام ره ل . باس ل عام يجب أن ال يق

 .)15(الوقاية الشمسي في الرهيم عن الرقم 
ون          - شرة           ايمكن استخدام الرهيمات المفّتحة لل د ذوات الب دروآينون عن ل الهي د مث لجل

 .القاتمة أو المتسّفعة 
ة     - ه بإزال سة ألن ل الجل ا قب ائي له ّل الكهرب راء الح عار أو إج ف األش ب نت يجب تجن

 .نسيج مستهدف، وبالتالي بال فائدةاألشعار تصبح طاقة الليزر بال 
ل ج       - ة فقط           يجب إزالة األشعار قب ة الحالق زر مباشرة وبطريق سة اللي حيث نحافظ   . ل

ى الجزء من  د وعل ذي هو تحت سطح الجل سيج األشعار ال ى الن افظ عل الي نح بالت
وق        قبل الطاقة من جهة، ونتخلص من         المستهدف من  ذي هو ف جزء من األشعار ال

الي إحداث الحروق في                     راق وبالت ه معّرض لالحت ة أخرى، ألن  سطح الجلد من جه
 .الجلد

  . في حال وجود استطباب لها المضادة للحمات الراشحة الحلئيةاستخدام األدوية -
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  :يوم جلسة المعالجة
 أال يكون الجلد ويجب عدم وجود مواد تجميلية،يجب أن تكون ناحية المعالجة نظيفة       •

زر مان          . متسّفعًا ة اللي ة  ألن المادة األجنبية والتصبغ الجلدي يقومان بامتصاص طاق ع
دوث         ة ح اد إمكاني ى ازدي افة إل شعري، باإلض ب ال ى الجري ول إل ن الوص ا م إّياه

 .حويصالت واضطرابات التصبغالحروق الجلدية وما يعقبها من تشكل لل
ى                       • دة نصف ساعة إل سة ولم ل الجل ق قب يمكن استخدام رهيم مخّدر تحت ضماد مغل

 .ساعة، لتخفيف األلم المرافق للجلسة
  .يق أشعة الليزر ولألسباب المشروحة أعالهحلق األشعار قبل تطب •
  

  :طريقة العمل
 .ُيزال رهيم التخدير أو أي رهيمات أخرى موجودة على الجلد -
وتعتمد الطاقة الُمثلى على نمط الجلد وسماآة األشعار  : ُيحّدد مستوى الطاقة المناسبة    -

ة المعالج  ي الناحي ا ف ا ولونه زر . ةوعمقه ق اللي ة تطبي ي البداي ة ىعل ويجب ف  بقع
وب  ة المرغ ن الناحي غيرة م وم ص ث نق ة، بحي ة االختباري سّمى البقع ا، ت عالجه

ة    )4ـ   2(بتجريب   ائج مباشرة، ففي حال              .  مستويات طاقة مختلف ويم النت وم بتق م نق ث
سكي   حدوث تبدالت في البشرة مثل االبيضاض،أو التوس       ة نيكول ف، أو إيجابية عالم

ـ عن) الهاـ الضغط على البشرة إلى انفص   ؤديــي( دار ـة بمق ـاق ـب إنقاص الط ـدها يج ـ
ة يفضل استخدام         .2سم / جول )10 ـ 5( ة ا     )%75(وبصورة عام ي أدت    من الطاق لت

  .إليجابية عالمة نيكولسكي
  

  : تقنّية العمل
لية في الجريب     تعتبر الطاقة المستخدمة فاعلة إذا ما حدث تفّحم األشعار مع وذمة تا            -

 .في الجلد) االحمرار(الشعري والحمامى 
ًال من                    - ر تحّم ى واألنسب واألآث ة األعل ينصح باستخدام قطر البقعة األآبر مع الطاق

 .مريضة للوصول إلى النتائج األفضلقبل ال
الم األساسية        تعتبر مّدة  - ة األشعار، وللحد           ف   الّنبضة من المع زر إزال ة    ي لي من األذي

ادة عدد ال     إيجب عدم إحداث تراآب في النبضات، حيث               ان      ن زي نبضات في المك
د دو             سبة     الواحد يترافق مع ازدياد نسبة حدوث التأثيرات الجانبية في الجل اد ن ن ازدي

 .الفاعلية العالجية
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  .الجانبيةينصح بإجراء تبريد للبشرة بهدف إنقاص التأثيرات  -

  :العناية بعد الجلسة
ف األ       - د لتخفي ى الجل رد عل الم المب ن اله يس م ثلج أو آ ات ال ق مكعب ن تطبي م يمك ل

 .والوذمة الناجمين عن المعالجة 
 .للحمات الراشحة في حال استطبابهايجب االستمرار في تناول األدوية المضادة  -
شروية،               - ة ب ينصح بدهن رهيم يحتوي على مضاد حيوي مناسب في حال حدوث أذي

 .ات  للتخفيف من الحمامى  والوذمةورهيم يحتوي على الستيرويد
 .هااحية المعالجة أو القيام بحكننصح المريضة بتجنب رّض ال -
ّل عامل                 - نصح المريضة بالوقاية من أشعة الشمس باستخدام رهيم واقي شمسي ال يق

 .)15(الوقاية فيه عن 
الل          - ة خ ة المعالج ي الناحي عار ف ساقط لألش دوث ت ة ح ى إمكاني ضة إل ه المري تنبي

ذا             ة الوجه، ال يحدث ه س األسبوع األول من الجلسة، وبشكل خاص في ناحي اقط  الت
دريجياّ        ل يحدث ت ا يجعل المريضة        بشكل سريع، ب ة من          ، مم ا أشعار نامي تظّن أنه

شل المعالجة     جديد و  الي ف ة                . بالت ى حدوث األذي ساقطة عل دل األشعار المت ا ت ل إنم ب
  .المرغوب بها 

  :عدد الجلسات
سات      ، و  الجلسات  آّلما ازدادت الفاعلية     عددآلما ازداد    سب    يرتبط عدد الجل ة مع  ن

أصغر، آّلما   األشعار في طور الّنمو، فكّلما آانت نسبة األشعارالتي هي في طور الّنمو           
  .آان عدد الجلسات أآبر

  :الفواصل الزمنية بين الجلسات
د عار من جدي ور األش ودة ظه د ع سة عن ّرر الجل و و. تك ى دورة نم ذا عل د ه يعتم

شريحية المعالجة          األشعار ة الت اختالف الناحي راوح وسطيًا      . ، والذي يختلف ب ا تت ولكنه
  . أسابيع)8ـ  6(بين 

  :لتأآيد على أهمية النقاط التاليةلقد استعرضنا الخطوات السابقة بالتفصيل ل
ة   يجب عدم مراجعة  - ة      المراآز التجميلي ادة  الجلدي ى العي ل المرور عل د . قب   يجد  وق

سائية راض الن ادة األم ضة لعي ة المري ي إحال رورة ف د ض ب الجل ا،طبي دة  أو عي
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 فائدة من إجراء الجلسات المتكررة مع عدم معالجة    الف. األمراض الغدية الصمّّاوية 
ك          و. المرضية المستبطنة في حال وجودها    الحالة   ن ذل ا نصادف سيدات فعل رًا م  آثي
 .أضعن الوقت الثمين لعدم التزامهن بهذا األمردن الخسارة المادية والمعنوية، ووتكّب

ام ب  - دم القي رور  يجب ع ل م ة قب سة العالجي ا)8 ـ 6(إجراء الجل ة  أس ى إزال بيع عل
ة  ةاألشعار بأي   ة أو في أي            طريق ادة أو مرآز آخر       ة، سواء أآانت منزلي ضًا  .  عي وأي

ة          ا لوجود مناسبة اجتماعي آثيرًا ما يحدث هذا األمر، أحيانًا إلصرار المريضة عليه
 . وقريبة، أو ألنها مقتنعة بأن األشعار عندها سريعة النم

از ضوء         - زر أم جه يجب على المريضة أن تعلم ما هو نوع الليزر المستخدم، أهو لي
و آثيرًا ما نسأل المريضات عن هذه       . نابض شديد، وما هو طول الموجة المستخدمة      

ة              شرائح االجتماعي ى في ال ور، حت ك األم رفتهن لتل ة، األمور، فيجبن بعدم مع  المثقف
ات الال   م مجتصودف هذا الجهل حتى في       ولألسف   ن  في مجاالت       ئ ع الطبيب  ي تعمل

  . االختصاصات األخرى البعيدة عن مفاهيم األمراض الجلدية

يلة ا  ون الوس د تك ضة، و  فق د المري ة عن ر فاعل سابقة غي ذل ي ه د ف ة ال نري ه الحال
  .بالطبع تكرارها

يجب على المريضة التي لديها فرط أشعار زغبية ناعمة، خاصة إذا ما آانت فاتحة                 -
رط أشعار                     التلّو ى حدوث ف ؤدي إل د ت ة ق ن أن تقتنع بوجودها، ألن المعالجة الليزري

  .ًاتناقضي والذي سنشرحه الحق
  

  :الّتأثيرات الجانبية
ة األشعار                    زر إزال ة الستخدام لي ر شيوعًا والمرافق ة األآث أثيرات الجانبّي تشمل الّت

من ريبات الشعرية ، و  الوذمة حول الج   األلم أثناء المعالجة، والحمامى، و     الموجةطويل  
ة أثيرات الجانبي ات الت شكل  الّنفاط يوعًا  ت ل  ش صال(  األق دالت و،)تالحوي  التب

د ذوات الج     ـذه االختالط ـدث ه ـتحاالصطباغية والتندب، و   سفع، ـ اتم والمت ـلد الق  ـات عن
  ). نانو متر1064( ةـ طويل الموج)(Nd:YAGزر ـاليًا باستخدام ليـها حـن تجنبـويمك

  
   :التأثيرات الجانبية البشروية: أّوًال

  :سةالحمامى والوذمة حول الجريبات الشعرية بعد الجل -
  .ي تحديد الطاقة الفاعلة المناسبةوهي بمثابة الدليل للطبيب المعالج ف
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  :التبدالت االصطباغية -
عار    ة األش زرات إزال تخدام لي ة الس دالت االصطباغّية التالي ة للتب ة الدقيق إّن اآللي

ة،   ني النيي الم اوينجم التبدل في لون الجلد عن تغير عدد الخالي         .ة بدقّّة غير مفهوم  ة الفعال
  .في الخاليا القرنيةأو عن تغير 

  : فرط التصبغ .1

ستخدم، ويكون أآث    زر م وع لي صبغ مع أي ن رط الت شاهد ف د ذوات ي يوعًا عن ر ش
اتم  د الق ع     .الجل ات الموض ستجيب للمعالج ابرًا، وي صبغ ع رط الت ون ف ا يك ادة م ية، ع

  .مع مرور الوقت ويزول

ا     يإن السبب في حدوث فرط التصبغ هو تحريض ترآيب الم        ل الخالي ين من قب الن
سجية   ة البشروية بآلية مماثلة للتسّفع المح    نيالنييالم وق البنف ا . ّرض باألشعة ف ق  آم  يتعل

صلية التغيرات الف ط ، وب الليزر ونم ة ب د المعالج ل وبع شمس قب دالتعرض لل د عن   الجل
ث يكالمر ضة، حي صيف و ي صل ال ي  ف يوعًا  ف ر ش د ون أآث اتمذواتعن د الق   أو الجل

  .ط التصبغ بسبب تحساس ذاتي المنشأالمتسفع، وقد يحدث فر

  :نقص التصبغ .2

د   (Nd:YAG) ربصورة خاصة عند استخدام ليزيشاهد و ويكون أآثر شيوعًا عن
سبة حدوث نقص التصبغ     و قد ُذآر ب  . ذوات الجلد القاتم وعند زيادة عدد الجلسات       أن ن

زر       )%10( هي اقوتي    )(Alexandrite عند استخدام لي زر الي ل الموجة في        واللي  طوي
  .إزالة األشعار

رب        ن تخ نجم ع ًا وي ون دائم د يك ه ق ابرًا، ولكن صبغ ع ون نقص الت ا يك ادة م ع
يط          ة  نيالنييخاليا الم ال الحرارة، أو عن تثب ين يترآيب الم   المحرض ب د و. الن رت   أظه  ق

يط ترآيب         بعض اقوتي هو تثب الدراسات أن سبب نقص التصبغ بعد استخدام الليزر الي
لحرارة الناتجة عن    نزيم التيروزيناز، إما بسبب تخربه با     النين عن طريق حصر إل    يالم

  .ب تكّسر ميكانيكي أو بسبتطبيق الليزر،

  : تشكل الّنفاطات بعد الجلسة-
ة             تنجم النفاطات عن األذية الحرارية ل      ا استخدام طاق شكلها هو إم لبشرة، وسبب ت

ل                         شرة مث ون الموجودة في الب ل حامالت الل ة من قب سبب امتصاص الطاق عالية، أو ب
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النين آما في حالة التعرض للشمس، لذلك فإن تبريد الجلد ضروري لحماية البشرة             يالم
  .ن األذية الحرارية خالل المعالجةم

  .              )61(شكل رقم آما في ال: لشعريةالتهاب الجريبات ا -

وق ال                    ل الحدوث ويالحظ بصورة خاصة ف شعرية قلي ات ال شفة إن التهاب الجريب
  .ربيةالعلوية وفي المنطقة األ

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  حدوث التهاب الجريبات الشعرية مبينًا): 16الشكل (

  : التآُآالت -
شرة  وتنجم التآآالت عن أذية    ة         الب سبب استخدام الطاق ة  ب ارة عن     ، وه  العالي ي عب

  ).17( آما في الشكل رقم. سطوح صغيرة معّراة من البشرة
  
  
  

  
  
  
  

  

  الت الناجمة عن األذية البشروية التآآمبينًا: )17الشكل (
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  :الجلبات -

 في  )%10(عن األذية الحرارية للبشرة، وآانت نسبة حدوثها         وتنجم الجلبات أيضاً  
  .ويل الموجةط)  (Alexandriteليزرإحدى الدراسات بعد استخدام 

 :الدخينات -
ادرة الحدوث         وهي تحدث    ارة عن      . نتيجة لألذية الحرارية آذلك، وهي ن وهي عب

  .آيسات دقيقة احتباسية، ذات لون أبيض 
  

   :التأثيرات الجانبية األدمية: ثانيًا

  :الفرفريات والكدمات -

ارة  ـات،وهي بالتع  ـدث آنتيجة لتراآب النبض    ـرة، وتح ــابـوهي ظاهرة ع   ريف عب
امين         . ًاومـ ي  )14 ـ 7( تزول خالل    عن نزوف دموية بؤرية    ؤخرًا دور الفيت د ثبت م وق

K امين ع الفيت رده أو م ة دون أن  A موضعيًا، بمف فاء الفرفري سريع ش ي ت ولي ف  الكح
 .ن حدوثهايكون له دور في الوقاية م

  : التنّدب -

و دث  وه ر، ويح انبي األخط أثير الج ت األ  الت ة تناول ة حراري ة ألذي ة، أو نتيج دم
  .نتيجة لحدوث إنتان جرثومي ثانوي

  
  :تأثيرات جانبية أخرى: ثالثًا

اج  - ا األخم شروية، ومنه ة الب د األذي ة بع ظ خاص يةوتالح سطحية الفيروس   ال
ة و ةوالجرثومي سيط و. الفطري ل الحأل الب ادة تفعي جلت حاالت من إع د ُس شفوي ق ال
 . المعالجة بليزرات إزالة األشعاروالتناسلي بعد

 .غمقاق الوشوم التجميلية التي هي من لون الجلدا -

اء المعالجة      - د          : األلم واالنزعاج أثن واحي الحساسة من الجل ر حدوثًا في الن وهي أآث
 . فوق الشفة العلوية وجانبي العنقمثل

اس  - د أرجي بالتم اب جل د  : الته ستخدمة بع ات الموضعية الم سبب الرهيم ويحدث ب
 .خاصة المضادات الحيويةالجلسة و
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دأ الحديث       :فرط األشعار التناقضي بعد إزالتها بالليزر  - ي ب وهي من المضاعفات الت
الليزر، عنها مؤخرًا، وهي عبارة عن زيادة األشعار في ناح         ية تمت معالجتها سابقًا ب

د      . أو تحول األشعار الزغبية إلى أشعار انتهائية بعد عدة جلسات          وأآثر ما تحدث عن
ع   ة واألش شرة القاتم و       ذوات الب اهرة ه ذه الظ دوث ه باب ح ن أس سوداء، وم ار ال

ى                    امالن إل ذان الع ؤدي ه استخدام طاقة منخفضة وزمن نبضة غير مناسب، حيث ي
 .)18(آما هو مبين في الشكل رقم . تحريض ضوئي حيوي في األشعار

  

  

  

  

  
      

                         
  

   فرط األشعار التناقضيمبيناًً: )18الشكل (

ة  نيالنييحدث نتيجة لتخّرب الخاليا الم    ي ووهو دائم أو مؤقت، وه    : شعارابيضاض األ  -
أثر                 ا بالحرارة  الناجمة  عن امتصاص طاقة الليزر ولكن دون أن تت ة   الخالي الجذعي

 .في الجريب الشعري
ة - عار المثنوي ة  : األش ي الناحي ادة ف ر ع ضة، وتظه ة منخف تخدام طاق و اس سبب ه وال

  .)Alexandrite الـ(خدام الليزر الياقوتي وليزر استوقد صودفت إثر. ربيةاأل

   الفوارق بين فوائد إزالة األشعار بالليزر والحل الكهربائيمبيناًً): 6الجدول رقم (

  إزالة األشعار بالحل الكهربائي  إزالة األشعار بالليزر 
  سنة) 100 (>طريقة قديمة عمرها   معالجة سريعة   

   الجلد أنماطألشعار وآل يمكن أن تعالج آل ا  أقل إيالمًا
  نتائج جيدة جدًا  فاعلة 
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  األشعار بالليزر والحل الكهربائيمبينًا الفوارق بين مساوئ إزالة ): 7الجدول رقم ( 

  إزالة األشعار بالحل الكهربائي   إزالة األشعار بالليزر 
ائي   ل الكهرب ل الح اعًال مث يس ف ل

  لألشعار الشقراء والبيضاء
  م لمعالجة النواحي بطيء إذا ما استخد

  )آاألطراف(الواسعة 
  غير مناسب لمعالجة النواحي الضيقة 

  مثل الحاجبين 
ة تخدم لمعالج ا اس ة إذا م الي الكلف غ

  النواحي الواسعة 
  أآثر إيالمًا  طريقة حديثة نسبيًا 

  
                :ليزر إزالة األشعاراب للمعالجة بمضادات االستطب

 .تشكل الجدرات -
 .األخماج الفّعالة -
 .بالحأل البسيط في ناحية المعالجةاإلصابة  -
 مؤّشرات واضحة لتسّفع حديث في الجلد     -
 .وبات الّصرعية التي ُتثار بالضوءالن -
 .لهيدروآينون في حال ضرورة تطبيقهالحساسية ل -
  .ضاد استطباب للتعّرض ألشعة الشمستناول أدوية تشّكل م -

د إز        ) 8(جدول رقم   يبين ال آما   اب األشعار بع ائل    مدى استمرارية غي ا بالوس الته
  .المختلفة المدرجة

   للوسيلة المستخدمة استمرارية غياب األشعار تبعًامبينًا): 8(الجدول رقم 

  االستمرارية  طريقة اإلزالة 
  يامأ) 3 ـ 1(  الحالقة 
  بيعاأس) 3 ـ 1(  النتف 

  تقريبًاوعان بسأ  المذيبات الكيميائية 

  الحل الكهربائي 
ا ف فاعليته ة وتختل ة دائم ر طريق تعتب
 باختالف نوع اآللة وشدة النبضة ومدة    

  تطبيق المسرى الكهربائي
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   أسابيع إذا ما أوقف العالج)8(فقط لمدة   رهيم اإلفلورنيثين الموضعي 
   أشهر )3(على األقل مدة   الليزر 

  
  :الحملليزر إزالة األشعار و

رّ          إن التأثير  م ُيَق ة، ول  ات الجانبية لليزرات إزالة األشعار عند الحوامل غير معروف
  . حتى اآلن بأن استخدامه عند الحوامل آمن

  
  :الخالصة

سيطإن  - األمر الب يس ب عار ل ادة األش ن ِقزي ة م اج للدراس و يحت ل َب، وه اء قب ل األطب
عار   ة األش ة إزال ى عملي دام عل بب   وال. اإلق ود س ن وج ّصي ع ن التق د م  مرضي ب

 . مستبطن أو نفيه آخطوة أولى
و - ا تك رًا م ةآثي ر دائم ة األشعار غي ة إزال ين . ن عملي ر بع ذا األم ذ ه ذلك يجب أخ ل

 .اإلقدام على دفع المبالغ الطائلةاالعتبار قبل 
ى   ن عملية إزالة األشعار غير ناجحة، ولألسباب المشروحة سابقاً        آثيرًا ما تكو   - ، وعل

 .  بالجوانب الحياتية األآثر أهمية، واالهتمامألمر الواقعضة عندئذ االقتناع باالمري
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