
الثالثاء
30  مارس  2010

30
صحـــــة
ألو

التدخني يؤثر على البشرة بشكل سلبي 

)حسن حسيني( د.بدوي يحاور »األنباء«

بقع األظافر مؤشر لسرطان اجللد

أكث�ر األم�راض الجلدي�ة 
ش�ي��وعًا ف��ي الك�وي��ت 
الحساس�ية واإلكزيما الوراثية

أكد أن السمنة 
تسبب اسوداد 

الجلد في بعض 
األماكن وحذر 

من التآليل 
في المناطق 

التناسلية

زينب أبوسيدو

ليس اجللد أكبر أعضاء اجلسم وأكثرها حساسية واستجابة لصحة اإلنسان ومرضه فقط، 
بل لعله أكثر أعضاء اجلسم عالقة باحلالة النفسية واملشاعر املختلفة لإلنسان.

وإذا كان القول إن اجللد مرآة القلب والروح صحيحا متاما فإن د.عزت بدوي استشاري 
األمراض اجللدية والتناس�لية يؤكد أنه أيضا مرآة الصحة العامة ومؤشر لألمراض التي 
تصيب أعضاء اجلس�م املختلفة. فقد كشف خالل إجاباته عن أسئلة قراء »األنباء« أثناء 
استضافتها له أن البقع التي تظهر على األظافر مثال، تدل على أمراض كثيرة وبعضها يدل 

مبا ال يدع مجاال للشك على اإلصابة بالسرطان.
كما أكد أن الكثير م�ن األمراض، ومنها فقر الدم، واألنيمي�ا وأمراض الكبد، ونقص 
الڤيتامينات جميعها تظهر أعراضها على اجللد، مش�ددا على ضرورة شرب الكثير من 
املاء من أجل بشرة نضرة، خالية من العيوب. واضاف د.بدوي ان تناول الفواكه واخلضار 

ضروري جدا لتعزيز البشرة من الداخل، من خالل تعزيز الصحة العامة مشددا على أهمية 
تناول التمر الحتوائه على كل األمالح والڤيتامينات التي يحتاجها اجلسم. وحول أكثر 

األمراض اجللدية شيوعا في الكويت، أوضح د.بدوي ان احلساسية واالكزميا الوراثية 
هما من أكثر األمراض انتش�ارا اضافة الى جفاف البشرة وحب الشباب. كما 

ربط بشكل كبير بني عادة التدخني واإلصابة بالصدفية وحب الشباب من 
جهة وبني احلالة النفسية للشخص وظهور التجاعيد في الوجه، وخصوصا 

حول العينني. وفي حديثه عن األمراض التناسلية أوضح د.بدوي ان بعض 
هذه األمراض تظهر أعراضها مؤقتا، ثم تختفي، الفتا الى ان اختفاء 

هذه األعراض ولو ملدة طويلة ال يدل إطالقا على الشفاء، بل غالبا 
ما تظهر بعض أعراض هذه األمراض في أماكن أخرى بعيدا عن 

األعضاء التناسلية، محذرا من بعض أنواع التآليل على هذه األعضاء ألنها قد تكون سببا 
رئيسيا كسرطان الرحم، مشيرا الى خطورة مرض »املايكوبالزما« على الرجال، في حالة 
وصوله الى غدة البروستاتا، كما تعرض د.بدوي الى عالقة العطور واإلكسسوارات ببعض 
أمراض اجللد، مشيرا الى ان بعض أنواع اإلكزميا عند النساء يكون سببها اإلكسسوارات 
كاألساور واألقراط واخلوامت وما شابه أما بالنسبة الى العطور فحصر خطرها في تعرض 
اجللد للشمس بوجود هذه املواد بسبب تفاعلها مع أشعة 
الشمس. وبالعودة الى ما يهم القسم األكبر من النساء 
وهو نضارة البشرة وصحتها أكد أن التدخني من أكبر 
أعداء البشرة، اضافة الى التعرض للغبار والشمس 
كما حذر من استخدام الصابون املهيج للبشرة، 
رابطا بني جودة النوم وجودة البشرة، مشددا 
على ضرورة تنظيم النوم وفق الدورة الطبيعية 

املعتادة لليل والنهار.

طارق: كيف ميكن الوقاية من فطريات القدمني 
والعناية بهما؟

لبس احلذاء مع اجلوارب ملدة طويلة والبعد 
عن الهواء يؤدي لنمو بعض أنواع الفطريات، 
فالبكتيريا تعيش بعيدا عن الهواء، لذلك التهوية 
مهمة جدا، وغس���يل األرجل يوميا مفيد والبعد 

عن التعرق قدر اإلمكان.
أما الع���اج فيك���ون باس���تخدام اجلوارب 
القطني���ة فهي أفضل وغس���يلها بدرجة حرارة 
البكتيريا  عالية وتعريضها للش���مس يقت���ل 

والفطريات.
عبدالعزيز: هل مل��اء البحر املالح فائدة إذا تركه 

الشخص على جسمه لساعات عدة بعد السباحة؟
بشكل عام وجد ان التواجد قريبا من البحر 
والتعرض ملاء البحر مفيد للبشرة ولكن ترك املاء 
املالح مدة طويلة على البشرة خطأ ألنه يؤدي 
الى إجهادها، فاألفضل بعد السباحة االستحمام 
مباء عذب إلزالة األماح من فوق سطح البشرة 

حتى ال تسبب التهابات.
نوري��ة: هل صحيح انه بعد ممارس��ة الرياضة 
يجب ع��دم االس��تحمام بالصابون أو الش��امبو، 
باعتبار ان مسامات اجلسم تكون مفتوحة، وميكن 

ان تتعرض الى سرطان اجللد؟
معظم أنواع الصابون فيها مواد تهيج البشرة، 
وهناك نوع من الغس���ول أو الصابون اخلفيف 
ممكن ان يستخدمه الشخص أثناء االستحمام.

حسام: ما أسباب التآليل وكيف ميكن التخلص 
منها؟

التآليل عبارة عن نوع من الڤيروس، وميكن 
ان يصيب أي ش���خص صغي���را كان أو كبيرا، 
وهي تصيب األطفال بشكل كبير، وتختلف من 
شخص الى آخر، فإذا كان الشخص قلقا أو متوترا 
يتعرض لها أكثر وهي حلظات وقتية، وفي هذه 
احلالة يكون عاجها غير مباشر، أما إذا لم تكن 
هناك مش���كلة نفس���ية فنعالج التآليل نفسها، 
ويكون ذلك عند الطبيب إلزالتها سواء بالتبريد 

أو بالكي بالكهرباء.
هل هناك أضرار من تواجدها على اجلسم؟

ليس هناك خلل من وجودها باألساس، فقد 
انتش���رت بشكل كبير، وال نس���تطيع ان نتنبأ 
مبدة تواجدها، فإذا كانت مناعة الشخص ضد 

الڤيروس قوية يستطيع ان يتخلص منها.
غسان: ما أفضل السبل للتخلص من البهاق أو 

احلد من انتشاره؟
البهاق يع���ود الى عامل وراثي، فرمبا يكون 
موجودا عند بعض اآلباء، ورمبا يصيب حاالت 
محددة، ويتوقف ذلك على نوعه، وهناك عاقة 
بني النوع واملريض، فكلما كانت مناعة املريض 
قوية وحالته النفسية أفضل ميكن ان يختفي.

الجلد مرآة للصحة

صب��اح: هل حقا اجللد 
العام��ة،  للصح��ة  م��رآة 

وكيف ذلك؟
الش���عر واألظافر من 
عام���ات الصحة العامة 
للجس���م، مبعنى انه إذا 
كانت هناك أنيميا أو نقص 
في الهيموغلوبني، يتضح 
ذلك على البشرة فيعطيها 
مظهرا باهتا وخاليا من 
النضارة، وممكن بسهولة 
ان تتبقع البشرة بالبقع، 
ولو كان هناك مشكلة في 
الكبد ف���ان ذلك ينعكس 
البش���رة ويعطيها  على 

لونا أزرق أو ما شابه.
غازي: ما عالقة التدخني 
بالتجاعيد؟ وهل التجاعيد 
الكبيرة حول العني مؤشر 

لشيء ما؟
التدخني بالتأكيد يؤثر 
على البشرة بشكل سلبي 

وقد أثبتت الدراس���ات ذلك والتدخني له عاقة 
ببعض األمراض وبالذات الدهون، وكثافة الشعر 
وحب الش���باب يزيد من بعض أنواع األمراض 
كالصدفية. كما ان التدخني يقلل من كمية الدم 
ويقلل من األكس���جني الواصل للبشرة، وكلما 
كانت البشرة غير س���ليمة انتشرت التجاعيد 

بشكل أسرع.
أما التجاعيد حول العني فقد تكون عند بعض 
الناس ألسباب شخصية أو أسباب وراثية فتظهر 
التجاعيد عند شخص أكثر من األشخاص اآلخرين 
وخاصة فيما يتعلق بالبشرة البيضاء، فكلما كانت 
البش���رة بيضاء فاحتة اتضحت فيها التجاعيد 
أكثر وكلما كانت العوامل النفس���ية سيئة على 
األشخاص اتضحت التجاعيد أكثر. كما ان عدم 
التغذية السلبية – ليست الكمية ولكن النوعية 
– يؤدي الى تأثر البشرة بشكل سلبي، وبالتالي 

اصابتها بالتجاعيد.
عنود: ما أسباب سواد اجللد في بعض األماكن؟ 

وكيف ميكن التخلص منه؟
بعض النساء لديهن استعداد لظهور السواد، 
وهناك عوامل تؤدي الى ذلك كزيادة الوزن مثا 
فهو من العوامل التي تؤدي الى زيادة السواد سواء 

على الركبة أو في الثنايا اجللدية، وعندما يصاب 
شخص باألنيميا أو فقر الدم يكون عنده استعداد 
للتعرض للسواد أكثر من الشخص الطبيعي، 
وهذا يكون بسبب عامل وراثي ألن بعض العوامل 
الوراثي���ة تتحكم في ذلك، االحتكاك بالطبع في 
أماكن الركبتني أو الكوعني أو االستناد عليها مدة 
طويلة يؤدي الى زيادة النشاط في هذه املنطقة 
وزيادة اللون بها، فيمكن عاجها أوال بالبعد عن 
االحتكاك، واختيار كرميات مرطبة، ثانيا يساعد 

على التقليل من اللون وبالتالي زوالها. 

الحساسية واإلكزيما منتشرتان في الكويت

خليل: م��ا أكثر االمراض اجللدية ش��يوعا في 
الكويت، وما سبب ذلك؟

احلساسية بشكل عام من أكثر األمراض اجللدية 
ش���يوعا سواء أمراض اجللد أو الصدر، فنسبة 
وجود احلساس���ية هنا مرتفع���ة جدا، وتعتبر 
الكويت من كبرى الدول على مس���توى العالم 
العربي، وهناك نوع من االكزميا هو اكزميا وراثية 
وهي منتشرة بش���كل كبير، العامل الثاني هو 
جفاف البشرة وحب الشباب وهي نسبتها عالية 

جدا في الكويت.

خلود: كيف ميكن الوقاية من »قالع« الفم؟
العامل النفس���ي له دور في ذلك، فيمكن ان 
يحدث قاع الفم نتيجة فقر الدم او االنيميا او 
نقص في الفيتامينات، او تعرض الشخص الرهاق 
شديد او سفر او مرض او حرارة شديدة، فهناك 
أدوية لذلك، ولكن جتنب املرض يكون بتجنب 

االسباب املؤدية له.
جمانة: م��ا االعراض االول��ى لالكزميا؟ وكيف 

ميكن عالجها؟
حتدثنا عن االكزميا الوراثية وهذا نوع منها، 
وهي انواع وحس���ب نوع االكزميا يتم العاج، 
هناك نوع منتش���ر بش���كل كبير وهو االكزميا 
التامسية، وهي ان يكون املريض لديه حساسية 
من مادة معينة وتامس اجللد مع هذه املادة يسبب 
املرض كالذين لديهم اكزميا من االكسس���وارات 
مثا كالقرط او االساور، واخلوامت او الساعات، 

فهذه تؤدي الى ظهورها.
وهناك انواع اخرى م���ن االكزميا لها عاقة 
بالعامل النفس���ي، فتلك ميكن حتديدها حسب 
نتائج التحاليل، عموما ال تظهر االكزميا اال بعد 
فترة، فعندما نس���تعمل الصابون ملدة طويلة، 

ميكن ان نصاب بنوع من االكزميا.
حس��ني: هل هن��اك امراض جلدية لها اس��باب 

وراثية؟
مرضا الصدفية والبهاق من االمراض اجللدية 
التي رمبا تعود الى اسباب وراثية وبشكل عام 
معظم االمراض تعود الى االس���تعداد النفسي 

للشخص لاصابة بها كالبهاق وغيره.
دينا: ه��ل هناك ام��راض جلدي��ة ترتبط بجو 

الكويت؟
هناك امراض موجودة بشكل كبير في الكويت، 
امراض لها عاقة باحلساسية، وبجفاف البشرة، 
ولها عاقة بحب الشباب، وهي موجودة بكثرة 
في الكويت، وكذلك مشاكل تسببها الشمس وهي 
التبقع، بالطبع هذه االمراض موجودة في العالم، 

ولكنها منتشرة بالكويت بشكل اكبر.

األمراض التناسلية

باسم: ما أكثر االمراض التناسلية شيوعا؟
كل فترة يك���ون هناك امراض وتختفي ففي 
فترة ظهرت امراض الزهري والسيان واآلن لم 
تعد موجودة، فاآلن لدينا مرض »امللتي بازما« 
و»الهربس« وهو نوعان، وهناك تواليل عادية 
تظهر على اجلسم وهناك تآليل جنسية نتيجة 
ملرض تناسلي تظهر في منطقة العانة وما حولها، 
وهناك مرض »املايكو بازما« وهو يصيب مجرى 
الب���ول، ولو ترك دون عاج بالنس���بة للرجال 
ميكن ان يصل الى البروستاتا ويسبب التهابها 
وبالنسبة للنس���اء ميكن ان يتسبب بالتهابات 

ايضا، فهذا املرض من اكثر االمراض انتشارا.
 ،molluscum هناك انواع اخرى اقل انتشارا هي
وهي من االمراض املنتشرة بشكل ظاهر، والتواليل 
اجلنسية تصيب اجلسم وتنتشر، وهناك انواع 
بالنس���بة للنس���اء تكون خطرا عليهن ويجب 
عاجها بشكل سريع، وهناك انواع اقل خطرا، 
وليس لها مش���اكل على الصحة العامة، هناك 
ن���وع من التواليل يج���ب ان نركز عليه فنأخذ 
عينة ونحدد نوع الڤيروس فاذا كان من االنواع 
املخيفة، نعمل لها مسح كل ثاثة شهور تقريبا 
لنتأكد من خطورة املرض، وهناك حاليا بعض 
انواع التطعيمات ض���د التآليل كحماية، وهذه 
التآليل لها خطورة وتس���بب ظهور السرطان 

في عنق الرحم.
 Herpes وهناك مرض الهربس التناسلي، وهناك
simplex type II وكان هناك تخوف في السابق 
من ان يكون له عاقة بالسرطان ولكن االبحاث 
اكدت بأنه ليس له عاقة بالسرطان وال خوف 
منه، ولكن مش���كلته تكمن في انه اذا ظهر مرة 
واختفى يعاود الظهور مرة اخرى ولكنه ليس 

خطرا على الصحة العامة.
فمرض املايكو بازما والكاميديا لهما مضاد 
حيوي لعاجه، اما مرض molluscum فيزال نهائيا 
ولي���س له حبوب او ادوية، ام���ا عرق التالول 

للحصول على بش�رة نضرة 
أنصح بش�رب الماء بكثرة إضافة 
إلى تناول الخض�راوات والفاكهة

الفم  ق�الع  أس�باب  م�ن 
الحال�ة النفس�ية وفق�ر ال�دم 
الڤيتامين�ات واإلرهاق ونق�ص 

ترتبط  اإلكزيما  أنواع  بعض 
بالحساس�ية من اإلكسسوارات 
كاألس�اور والخواتم والساعات

الش�ع�رواألظاف�رغالبًا 
م���ا يحم�الن م��ؤش�رات 
ت�دل عل�ى الصح�ة العام�ة

للتدخين عالقة كبيرة بزيادة 
الشباب وحب  الصدفية  أمراض 

بقع األظافر قد تدل على وجود السرطان

د.بدوي يرد
 علي أسئلة القراء

د.عزت بدوي ل� »األنباء«: 
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ألو أم فه��د: اصبت بالكآب��ة في فترة من الفت��رات واصبت 
بحكة في االماكن احلساسة كاالبط وحتت الصدر، حيث تبدأ 

احلرارة ثم تتبعها احلكة، االن ذهبت آثارها وبقيت احلكة.
اوال علينا ان نكش���ف عليها ونعمل حتاليل ما دامت 
احلكة موجودة، الن حالة املريض تختلف من شخص آلخر، 
وميكن ان تزيد احلكة مع اجلفاف واحلرارة واملابس غير 

القطنية، ويجب الكشف على قوة الدم وعمل الكلى.

أم محمد: اريد ان اس��أل عن ال��� Pelling ما هي انواعه وهل 
تنصح به؟

للتقش����ير انواع متعددة منها اخلفيف ومنها الش����ديد، 
وهناك التقشير السطحي واملتوسط والعميق الذي ننصح 
به عند التقدم في الس����ن اي بعد الستني عاما. اما التقشير 
الطبي فننصح به في الشتاء فهو افضل من عمله في الصيف، 
ويكون حس����ب نوع البش����رة وال يفيد جميع انواعها، وهو 

درجات وانواع. هناك اسباب عديدة للتقشير مثل البقع او 
احلبوب وحسب الشخص ونوع بشرته، فالبشرة الدهنية 

تتحمل التقشير اكثر من اجلافة،
 ما االعراض اجلانبية للتقشير؟

يس���بب احمرارا للبش���رة، وعلينا جتنب التعرض 
للشمس واحلرارة، ولو كان التقشير شديدًا يكون بسبب 

وجود بقع فاحتة ويتسبب بعمل ندبات إذا كان شديدًا.

تقشير البشرة درجات وأنواعحّكة في أماكن حساسة

لف���ت د.بدوي إلى أن هناك تطورا جديدا إلزالة الدهون، 
وذلك من خال الليزر وهو ذو فاعلية عالية في ازالة الشحوم 
املنتشرة في اي منطقة من اجلسم وابداع في اعادة تشكيل 
وتكوين اجلسم وهي عملية جتميلية بحتة، وليست وسيلة 
إلنقاص الوزن وهذه العملية تتم حتت التخدير املوضعي 
كما ميكن لليزر ان يساعد على شد اجللد املترهل بعد عملية 
إذاب���ة الدهون. واكد أن اذابة الدهون بالليزر تقنية حديثة 
لتحطي���م واذابة اخلايا الدهني���ة، وتتم عن طريق ادخال 
اللي���زر الى املناطق املراد عاجها ويق���وم الليزر بتذويب 

اخلايا الدهنية.

هالسما

فادي

فيمكن ان يتس���بب في حدوث السرطان ولكنه 
عدة انواع فيجب معرفة نوع الڤيروس وهناك 

تطعيم له.
بدر: كيف يعرف الش��خص انه مصاب مبرض 

تناسلي؟
االم��راض التناس���لي��ة متعددة جدا وذكرنا 
بعض االم��راض املنتش���رة، فف��ي الب��داية لو 
ظهرت حب��وب بش���ك��ل غري���ب على االعضاء 
التناسلية، واستم�رت فت��رة، ق��د تكون بادرة 
لظه��ور بع��ض اعراض االمراض التناس���لية، 
وهن�����اك بعض االعراض الت���ي قد تظهر على 
اجلس���م كمرض الزهري فرغ���م وجوده اال ان 
اعراضه تظهر فترة وتختفي لوحدها، وممكن 
ان تظهر على اشكال اخرى وبعيدة عن االعضاء 
التناسلية وحتى لو اختفت ليس معنى ذلك ان 
امل�رض زال فظهور سائل غريب من دون سبب، 
ووج�ود ق�����رح او احمرار قلي��ل م��ع ألم فهذه 
أع��راض ألمراض تناس���لية واألفضل إذا شعر 
الشخص ب��ان ل��ديه ش���يئا غ��ير طبيع�ي ان 
يبادر الى زيارة الطبيب وحتى لو ظهر ش���يء 
واختفى فليس معنى ذلك ان املرض اختفى ولكنه 
ينتقل م���ن املنطقة األمامية ويدخل الى منطقة 
داخلية، وبالتال���ي ممكن ان يظهر بعد ذلك في 
صورة أخرى، ومعظم األمراض وهلل احلمد لها 

عاج وليس هناك تخوف منها.
املشكلة عند بعض النس���اء، هي ظهور ألم 
بسيط من وقت آلخر، وقد تأتي هذه اآلالم بشكل 
مزمن وحاد كمرض الهربس، وبعضها يأتي بشكل 
بسيط كمرض الكاميديا وامللتي بازما، وأعراضها 
بسيطة وليست كبيرة وهي من ضمن املؤشرات 

لوجود بعض األمراض التناسلية.

العطور خطرة مع الشمس

رش��ا: ما الرأي الطبي ح��ول وضع العطر على 
اجللد مباشرة وأي األماكن يفضل جتنبها؟

املش���كلة في العطر انه يتفاعل مع الشمس 
ويسبب حساسية وبقعا جلدية ألنه خطر على 
اجللد إذا وضعه الش���خص وتعرض مباشرة 
للشمس، وإذا كان الشخص لديه اكزميا وحساسية 
بالصدر يفضل أال يضع العطور وإذا لم تكن عنده 
حساسية من العطر فعليه ان يتجنب اخلروج في 
الشمس ألن العطر يتفاعل مع الشمس ويسبب 
بقعا، أما لو وضع العطر على اجللد ولم يتعرض 

للشمس فليس هناك أي مشكلة.
ملياء: هل ميكن االصابة بأمراض تناس��لية من 

دون عالقات جنسية وحتديدا ما يخص الفتيات؟
بشكل عام األمراض التناسلية تكون مبمارسة 
اجلنس بنس���بة 99%، ولكن ممك���ن ان تنتقل 
دون ع��اقات جنسي��ة وتكون بنسبة بسيطة، 
باستخدام أدوات البحر مثا أو تواليت عمومي 
أو ش���يرة ف��ي احد الصالونات كانت تستخدم 

لزبونة أخرى وهكذا.
موض��ي: م��ا نصائحك للحصول على بش��رة 

نضرة وخالية من املشاكل؟
ب��داية حلي��اة صحي��ة أنص��ح بشرب امل��اء 
كثيرا وتن��اول اخلضراوات والفاكه��ة، وان يك��ون 
هن�����اك تن��ويع فيه���ا وأال يقتص�ر على فاكهة 
واح��دة فالكي�وي والتف��اح واملوز وڤيت�ام��ني 
C تفيد البشرة، وأنصح بتناول التمر ففيه كل 
األم��اح والڤيتامينات التي يحتاجها اجلس���م، 
وكذلك الس���مك مفيد للبش���رة. فأول شيء هو 
التغذية السليمة والبعد عن الدهنيات والوجبات 
الس�����ريعة فه��ي مضرة للبشرة لوجود مواد 
حافظة بها، وكذلك االهتمام الكافي بالنوم، فالنوم 
املريح يهدئ اجلسم بشكل عام والنوم في الوقت 
الطبيعي وهو الليل مفيد للجسم ألن اهلل خلق 
اجلسم باعتبار ان هناك هرمونات تزيد بالليل 
وهرمونات تزي���د بالنهار، فعندما ننام بالنهار 
ونصحو بالليل يكون ذلك ضد الدورة الطبيعية 
للبشرة واجلسم، فالبعد عن السهر مهم والبعد 
عن التلفزيون أيضا مهم، ألن مشاهدة التلفزيون 
مدة طويلة تؤثر على البشرة بشكل غير مباشر، 
كذلك العامل النفس���ي وهو احلزن والهم يؤثر 

بشكل غير مباشر.
يجب علينا العناية بالبشرة اخلارجية، صحيح 
ان الشمس مفيدة للصغار والكبار، ولكن الشمس 
الهادئة وملدة بسيطة أفضل من التعرض لها مدة 
طويلة، كما يجب علينا ترطيب البشرة والبعد 
عن استخدام مهيجات لها والغسول الدائم وعدم 
التع���رض لتيار هواء وغبار، فمع مرور الوقت 
تتلف البشرة، وكذلك البعد عن التدخني، سواء 
التدخني املباش���ر أو التدخني السلبي فله ضرر 
كبير على البش���رة، هذا إذا أردنا احلفاظ على 

بشرة جميلة ملدة طويلة.

األظافر تدل على األمراض

هبة: هل ميكن ان تش��كل البق��ع على األظافر 
دالئل ألمراض معينة؟

البقع على األظافر ممكن ان تكون لها عاقة 
ببعض األمراض، قد تكون مؤشرا ألمراض بسيطة، 
وقد تكون مؤشرا ألمراض خطيرة كسرطان اجللد 
نتيجة ميكروب أو بعض الفطريات، وفي جميع 

األحوال يجب العمل على اكتشافها وعاجها.
عبداهلل: عندي طفلة عمرها 3 سنوات، وفي شهر 
يونيو املاضي أصيبت باجلديري املائي واستعملت 

السائل األبيض ألدهن لها صباحا ومساء واختفى 
كله ماعدا الظهر ب��ني عظمتي الكتف، وكانت حتك 
ه��ذه احلبوب وظلت في ظهرها بعد الش��فاء على 

شكل حبوب بيضاء.
هل هذه اآلثار فاحتة؟

نعم بيضاء.
في هذه السن الصغيرة تلتئم اآلثار واجلروح 
بشكل أسرع، وإن شاء اهلل ستختفي آثارها فا 
تقلق، وإذا بقيت ميكن عاجها بالليزر، وميكنك 
ان تذهب بها الى الدكتور ملعرفة ما إذا كان هناك 

ندبات أم ال.
عب��داهلل العنزي: أنا مت��زوج منذ عام ونصف 
وبع��د ع��ام اكتش��فت ان عندي دوال��ي اخلصية 
وأجري��ت العملية، وأريد ان أعرف هل الدوالي هي 

السبب في عدم إجنابي؟
كثير م���ن الناس لديهم دوال���ي خصية وال 
استطيع ان أقول انها تؤدي الى مشكلة، 30% فقط 
من الناس املصابني بالدوالي ميكن ان تسبب لهم 

مشكلة، ولو أزلتها فستنتهي عندك املشكلة.
متى أكشف عن ذلك بعد اجراء العملية؟

املفروض بعد العملية ان يأخذ املريض أدوية 
ملدة 3 شهور لتحسني الكفاءة.

لم يعطني االستشاري دواء بعد العملية.
م��ن األفض�����ل ان تق�وم بإجراء حتليل بعد 
العملية بثاثة شهور، وبعدها نرى النتيجة إذا 

احتجت الى عاج فيفضل أخذه في احلال.
ما طريقة العالج؟ هل هي منشطات أو ماذا؟

ال استطيع ان أجزم بأن هناك مشكلة إال بعد 
عمل التحاليل ومعرف���ة النتيجة، ولكن هناك 
أدوية تؤخذ أو إبر والعاج يستمر من 3 إلى 6 

أشهر إذا كان األمر يستدعي.
هل احلساسية لها تأثير في ذلك؟

ليس لها أي دخل.
عبداهلل مبارك: أش��كر جري��دة »األنباء« واألخ 
يوس��ف املرزوق الس��تضافته د.عزت بدوي أوال 
وس��ؤالي هو انني أش��كو من صدفية في جسمي 
تظهر في الش��تاء وتختفي في الصيف والعالج لم 

يأت بنتيجة معي، فما رأيك؟
أين توجد؟

في كل أنحاء جسمي.
هل عرضت نفسك للشمس؟

الشمس لم تفد معي.
الص��دفية م��رض ش���ب��ه م��زمن، وعاجها 
يك��ون بالك��رميات واملرطبات، وكذلك تعريضها 
للشمس الهادئة، والعامل النفسي مهم جدا، وأي 
التهاب في اجلسم يؤدي الى زيادتها، ولكن ليست 

لها خطورة على اإلنسان.
ملاذا تظهر في الصيف؟

ألن الش���مس حتاربها، وفي الش���تاء يكون 
اجلف���اف أكثر وجفاف اجللد ي���ؤدي لزيادتها، 

لذلك الترطيب مهم لها.
هل ميكن عالجها بالليزر؟

نعم وبعض أنواع الليزر مفيد لها.

فرط التعرق

أبومحم��د: أعان��ي م��ن مش��كلة التعرق حتت 
اإلبطني واستحم 4 مرات في اليوم وأغير مالبسي 
مبجرد العودة الى املنزل، وقد استعملت البوتكس 

ولكن دون جدوى.
يع��ود التع�رق ال��ى وج��ود حساسية لدى 
الشخص وهناك من لديهم استعداد للتعرق بالذات 
حتت اإلبط���ني فيؤخذ لذلك بعض الكرميات أو 
الس��وائ��ل التي تقلل من التعرق، لكن إذا كانت 
هن��اك بكتيريا أو فط�ري��ات فاألفض��ل معاجلتها 
ألن وجودها يؤدي الى ظهور رائحة والى زيادة 

التعرق في الوقت نفسه.
أم���ا بالنس���ب��ة لع�اج��ات الب�وتكس فهي 
مفي�����دة، وأفض�ل استش�����ارة طبيب أمراض 
جل��دي����ة ف��ي الب����داي��ة العط�اء مض��اد حي��وي 
أو ع��اج الفط��ري�ات، بع����د ذلك نتج��ه ال��ى 
العاجات املوضعي��ة التي تق��لل العرق بشكل 

فعال، وهناك أدوية كثيرة لعاجه.
س��لمى: هل هناك مخاطر في اس��تخدام مزيل 

العرق حتت اإلبطني؟
انتش���رت ف�ي الفترة 
األخي���رة ف���ي اإلنترنت 
التي  ال�رس���ائل  بع��ض 
حت�ذر م�����ن اس���تخدام 
دون  الع����رق  مزي����ل 
االستن�����اد ال�ى دراسات 
مؤك�����دة تثب���ت ه���ذه 
األقاويل، ولك��ن قد يسبب 
مزيل العرق حساس���ي�ة 
م�وضعي�����ة لبع������ض 
األشخاص، وبعض أنواع 
مزي���ات العرق لها رذاذ 
وب��ودرة ق�د تسبب انسداد 
مس���ام اجللد، وبالت�الي 
الته�اب��ه���ا نظرا لوجود 
بكتيريا تعيش ف��ي مس�ام 
اجلل��د، وكث����رة استخدام 
مزيل الع��رق ق��د تس��بب 
جفاف البش��رة وال�تي ق�د 

تتحول الى اكزميا.

من ألبوم العائلة

تطور جديد إلزالة الدهون

د.عزت بدوي حاصل على 
بكالوريوس طب وجراحة، 
وحاصل على ماجستير في 
األمراض اجللدية والتناسلية 
وحاصل على الدكتوراه من 
جامعة اإلسكندرية مبصر. 
كما حصل د.بدوي على دبلوم 
تعمق في األمراض اجللدية، 
ودبلوم في جراحة اجللد من 
جامعة مونبلييه في فرنسا، 
مارس مهنة الطب في مصر 
وفرنس���ا والكويت، يهوى 
القراءة والرياضة  د.بدوي 
والس���ياحة ويقرأ في وقت 
الفراغ كل ما يتعلق باألمراض 
اجللدية، أما هواية السياحة 
فيربطها بحضوره املؤمترات 

العاملية التي يدعى لها.
أبناء: س���ما   لديه ثاثة 

)9 سنوات(، ها )7 سنوات(، 
فادي )4 سنوات(، ومتزوج 
م���ن د.رمي البدري دكتوراه 
أمراض نساء وتوليد وحاصلة 
على ماجستير من جامعة عني 

شمس بالقاهرة.

استخدام الصابون المناسب
كثرة  هل  راشد: 
ال�وج��ه  تنظي��ف 

بالصابون مفيدة؟
يج����ب غس����ل 
الوجه لدى مرضى 
حب الشباب مرتني 
ال����ى ث����اث مرات 
الزال����ة  يومي������ا 
الده��ون واالتربة 
من س����طح اجللد، 
لكن كثرة غس����يل 
الوجه بشكل مبالغ 
فيه تؤدي الى زيادة 
اف����راز الدهون ألن 
ان  البشرة حتاول 
تع����وض بعض ما 

فقدته من دهون.
است��خ�������دام 
الصابون او الغسول 
املناس��ب مه��م جدا، 
واختيار الصابون 
او الغسول يتوقف 
عل������ى ن�وعي������ة 
البش������رة، لك����ن 
يوج������د ن�������وع 
واح���د من���اس��ب 
ل����كل مرض�ى حب 
الشباب، فالبشرة 
تختلف من مريض 
آلخر كونها دهنية 
بدرج����ة عالية او 
بس����يطة او كونها 

مختلطة.

حب الشباب وعالقته بالطعام
شروق: ما اسباب حب الش��باب وكيف ميكن التقليل 

من آثاره؟
تتكون بثور حب الشباب نتيجة زيادة افراز الدهون 
في الغدد الدهنية املنتش����رة في اجللد وانسداد مسام 
تلك الغدد على س����طح اجللد، وبذلك تتكون الرؤوس 
السوداء، والبيضاء تتحول الى بثور ملتهبة، ويوجد 

عامل وراثي لدى الغالبية من مرضى حب الشباب.
اضطراب الهرمونات من اهم العوامل التي تؤدي الى 
تفاقم حب الش����باب والتهاب البثور، وقد تؤدي كذلك 
الى اضطراب الدورة الشهرية لدى االناث، والتعرض 
للحرارة الش����ديدة والرطوبة العالية تؤدي الى زيادة 
العرق وزيادة افراز الدهون على اجللد وبالتالي زيادة 

حب الشباب.
كما ان انسداد املسام سواء باملكياج او غيره وكذلك 
وضع الزيوت والكرميات املرطبة التي حتتوي على زيوت 
تس����بب ظهور آفات حب الشباب، اما احلالة النفسية 

واالرهاق فهي من اهم اسباب تفاقم حب الشباب.
اما عاجه فيجب ان يك����ون قبل ان يلتهب ويجب 
االلتزام بالعاج وتك����ون مدته طويلة وكافية قبل ان 
يتكي����س وكذلك عدم اللع����ب او حك آفات وبثور حب 
الشباب التي تؤدي الى وجود ندب في اماكن البثور، 
وكذلك جتنب العوامل التي تسبب تفاقمها والتي سبق 

ان اشرنا اليها.
هل حلب الشباب عالقة ببعض االطعمة؟

ال توجد دراس����ة علمية تؤكد عاقة حب الش����باب 
ببعض االطعمة، لكن من املاحظ تأثر حب الش����باب 
لدى كثير م����ن املرضى بتناول بع����ض االطعمة مثل 
الشيكوالته والبهارات مثل الفلفل واالطعمة الدهنية 
مثل الوجبات السريعة، وبشكل عام ننصح باالبتعاد 

عن تلك االطعمة.


