
ما هي ا	سباب العامة و ا	ساسية لتوسع الشعيرات الدموية و تكسرها؟

ما يجب أن تعرفه هو أن الشعيرات الدموية المتكسرة تظهر فقط عندما يكون لدى الشخص 

استعداد وهشاشة في الشعيرات الدموية. هذا يعني أن العوامل الخارجية ستعمل كمحفز 

للعوامل الداخلية. 

من بين ا	سباب الداخلية الرئيسية:

نظام مناعة غير متوازن نتيجة االستهالك 
المفرط و المزمن ل�دوية مثل ا�دوية المضادة 

لاللتهابات والستاتين ومضادات التخثر 
والكورتيكوستيرويدات بشكل عام :

سيؤدي هذا مع مرور الوقت إلى ركود الدم
في الشعيرات الدموية مما يؤدي إلى توسعها 

وحتى تكسرها!

التهابات الجلد 
الجرثومية 
الموضعية 

المتكررة 

خلل معوي مزمن: بسبب االستهالك المفرط غير 
المناسب لبعض المشروبات الكحولية أو في بعض 

ا�حيان بعض ا�طعمة التي تحتوي على بهارات قوية 
والتي يمكن أن تؤدي في بعض الحاالت إلى احمرار الجلد 

يمكن أن تسبب بظهور الشعيرات الدموية المتكسرة.

مشاكل القلب وا�وعية الدموية 
المزمنة: والتي يمكن أن تؤدي 

الى خلل في انتظام الدورة 
الدموية المسؤولة عن توزيع 

االوكسيجين و بالتالي إلى 
سلسلة من تمدد الشعيرات 

الدموية في الوجه.
عوامل وراثية: غالًبا ما تنتقل 

هذه الحالة الجلدية بطريقة 
وراثية .

أسباب هرمونية: ناتجة عن الحمل أو 
انقطاع الطمث مما يؤدي إلى تباطؤ في 

الدورة الدموية واحتقان في االوعية 
اللمفاوية.



الشعيرات الصغيرة الدموية المتكسرة الظاهرة
ما هي أسباب ظهورها على الوجه؟

لسوء الحظ ، يميل البعض منا إلى القلق في كل مرة ننظر فيها إلى مرآة مكبرة و نرى أن 

بشرتنا تعاني من آفات من ضمنها الشعيرات الدموية المتكسرة الظاهرة...

 ان هذا امر محرج و مزعج حًقا !!

الشعيرات الدموية المتكسرة الظاهرة

هي حالة جلدية تتميز باحمرار مزمن في ا�نف 

والذقن والخدود وأحياًنا في الجبهة (بسبب 

المظهر الشفاف ل�وعية الدموية الصغيرة 

وتوسع الشعيرات الدموية و انكسارها.( غالبا 

ما تظهر هذه الشعيرات بشكل سطحي 

بسبب تمدد دائم ل�وعية الدموية الصغيرة 

الموجودة بالقرب من سطح البشرة. 



إذن ، ما هي استراتيجية الوقاية ، إذا كنا عرضة لهذه الظاهرة ، 

اللتي يمكن أن تساعدنا في محاربة ظهور الشعيرات الدموية الجديدة؟

عوامل وراثية: غالًبا ما تنتقل 
هذه الحالة الجلدية بطريقة 

وراثية .

كيف يمكننا التعامل مع الشعيرات الموجودة بالفعل؟

الوقاية هي المفتاح عندما يتعلق ا�مر بظهور الشعيرات الدموية المتكسرة لدى ا�فراد 
المعرضين لÁصابة ، �نها بمجرد ظهورها ، يمكن أن تزداد سوًءا مع غياب العالج الخارجي 

أو الداخلي الفعال. وحتى تكسرها.

١ - الحماية اليومية من أشعة الشمس: من المهم جًدا استخدام وسائل الحماية الفعالة.

٢ - تجنب التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة

٣ - اتباع قواعد النظام الغذائي الصحي: تجنب الكحول وا�طعمة الغنية بالتوابل ، ومحاولة 
       االبتعاد عن النشاط البدني الشاق. وأخيًرا ، تقليل الحّمامات شديدة السخونة أو أيقافها 

       بالكامل اذا امكن.

٤ - الحفاظ على دورة دموية و لمفاوية صحية و محاولة تجنب اËحتقانات من خالل تناول 
       بعض المكمالت الغذائية اذا اضطر ا�مر  

ال تزال العالجات الخارجية في تطور ولكن يجب دائًما دعمها بالعادات التي يمكن تطبيقها 
على أساس يومي . السبب الرئيسي النكسار الشعيرات الدموية هو ضعف جدارها وعدم 

توازن الدورة الدموية ، ولهذا من المهم تناول المكمالت الغذائية التي تقوي الشرايين 
وتنظم الدورة الدموية واللمفاوية.

أشهر المكمالت الغذائية هي:

Vigne Rouge
Ginkgo Biloba
Myrtille
Marron d’Inde
Fragon épineux 
Centella 

Vitamine C
Vitamine E
Vitamine B2
Vitamine B6
Flavonoides

مكمالت المعالجة الموازنة 



اما بالنسبة لªسباب الخارجية الرئيسية ، 

والتي يمكن تسميتها أيًضا عوامل التفعيل، فهي عديدة و اهمها:

العوامل المناخية والتي يمكن تقسيمها إلى عدة فئات

أي تكيف وتغير حراري 
مفاجئ: من حار إلى بارد أو 

العكس يمكن أن يعزز 
ظهور الشعيرات الدموية 

المتكسرة.

الرطوبة الكثيفة بعض اساليب العناية 
الشخصية يمكن أن تكون من أهم 

مصادر الرطوبة المفرطة مثل السونا
أو الحمامات التركية....

هذه الرطوبة يمكنها ان تؤدي الى 
تمدد قوي في ا�وعية الدموية.  

 مصادر الحرارة الميكانيكية وال سيما ليزر المستخدم Ëزالة 
شعرالجسم والوجه. تعمل الصدمة الكهربائية من الليزر 

على تسخين الشعيرات الدموية مما يؤدي إلى تمددها 
وإضعاف جدرانها مع خفض مستويات ا�كسجين في الدورة 

الدموية ، مما قد يؤدي في النهاية إلى تكسرها.

الرطوبة العالية: 
يمكن أن تمنع 

التدفق الطبيعي 
لسوائل الجسم 

(الدم والدورة 
اللمفاوية). 

التبريد المركزي السكني: 
عودة ا�وكسجين الداخلي و عدم تبدله 
يعني أن الهواء ليس مؤكسًجا بشكل 

كاٍف مما يسبب انخفاض في نسبة 
االأوكسيجين في الدم و بالتالي

إلى تمدد الشعيرات الدموية
وحتى تكسرها.

 االنفعاالت القوية ، أو التوتر المتكرر من العوامل المشددة المعروفة.

ممارسة أنواع الرياضة القاسية التي تؤدي إلى زيادة تدفق الدم المفرط واËجمالي
 إلى الشعيرات الدموية.

التعرض لدرجات حرارة عالية لفترات طويلة  (مثل الساونا الجافة) أو للشمس.

 نوبات الحمى الطويلة التي تؤدي إلى زيادة تدفق الدم نتيجة ارتفاع درجة حرارة الجسم العامة.



لكن العالجات ا	كثر فعالية هي العالجات الخارجية مثل :

العالج بالليزر:
 

 ، KTP ليزر
.ND وليزر

المعالجة بالتجميد:

 تعتمد هذه التقنيةعلى 
حقن مادة مجمدة داخل 

الشعيرات الدموية 
المنكسرة مما يؤدي الى 

تصلبها و اختفائها.

الكثير من مشاكل البشرة  تجعلنا نشعر بالقلق و نظن ان احتمال 
الحصول على بشرة جميلة ضئيل جدا... ولكن يمكننا ا·ن أن نقول إنه 

من خالل االحتياطات الصحيحة ونمط الحياة الصحي والتكنولوجيا 
الجديدة ، ستتمكن من استعادة البشرة النضرة الموحدة اللون التي 

نريدها.


