מאת :לימור מזרחי

קרחת בתורשה
בשנים האחרונות יותר ויותר גברים ונשים  -כן ,גם הן  -סובלים מנשירת שיער,
מדילול עטרת ראשם ומהתקרחות .עם הגורמים לבעיה נמנים מחלות ,תרופות,
שינויים הורמונליים וכמובן גנטיקה .למזלנו ,באמצעות אורח חיים נכון ,תזונה בריאה
וטיפול נכון בשיער אפשר לנצח את הדי־אן־איי הבעייתי שקיבלנו בירושה
הגנטיקה שלנו היא מדע
מסובך .פעמים רבות אנו
תוהים אם ירשנו תכונה
מסוימת מאבא או מאימא,
מאחד הסבים והסבתות או מסבתא רבתא.
להבדיל מהתכונות הגנטיות שקיבלנו עם
לידתנו ,יש תחום רחב בגנטיקה שאינו
חד־משמעי וברור  -נטייה גנטית .מדובר
ברגישות מסוימת שעלולה להתפרץ כתוצאה
מהתנהגות מסוימת או אורח חיים לא נכון.
מי שיש להם נטייה כזאת ,הסיכון
שלהם ללקות במחלה או בהפרעה גנטית
גדול יותר מהממוצע .כך בדיוק פועלת
ההתקרחות הגנטית.

נטייה גנטית

בעיית ההתקרחות הגנטית היא ללא גיל,
וגברים ונשים בגילים שונים ,מגיל 16
ומעלה ,עלולים ללקות בה .נטייה גנטית או
רגישות גנטית להתקרחות מתפרצות פתאום
או מתבטאות בהתאם לאורח החיים של
האדם וגורמות להתקרחות פתאומית .כיום,
ההתקרחות מתרחשת גם בגילים צעירים
יותר כתוצאה מהעברה תורשתית מואצת
מדור לדור של נטיות ורגישויות שונות.
כתבה שהתפרסמה בעיתון ״Times״
מתארת מחקרים מהשנים האחרונות
שבדקו אם הגנטיקה שלנו תחליט עבורנו,
תשלוט בחיינו ותקבע את גורלנו .התשובה,
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קרחת בתורשה
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הגישה הרב־תחומית להתמודדות עם נטייה תורשתית להתקרחות משקללת את
מצבם הבריאותי של השיער ושל עור הקרקפת לצד אורח החיים ,ההתנהגות והתזונה
של האדם .אם נתמקד בפעולות שונות כגון הפחתת טיפולים כימיים במספרה וננהל
אורח חיים נכון ובריא ללא סטרס ,נוכל לשנות את הנטייה התורשתית להתקרחות
הריפוי ,כגון אפקט פלסבו.
המסקנה היא שיש לנו שליטה על החיים
שלנו ועל הגנטיקה שלנו .במשך שנים העולם
המדעי היה בטוח שכל התכונות שלנו סובבות
סביב הגנטיקה ,אבל עכשיו יש הוכחה לכך
שגנטיקה אינה הכול ,ושאפשר לשנות אותה,
לכופף אותה ולהטותה.
אנחנו יכולים לשפר את הגנטיקה שלנו או
לפגוע בה .אין זה אומר לשנות את הקוד הגנטי
לחלוטין ,אלא שנטיות תורשתיות או רגישויות
שעוברות בתורשה יכולות להשתנות ולהיעצר.
אף שאיננו נולדים "לוח חלק״ ,אנחנו יכולים
לשנות גנים "גרועים״ וכך להשפיע לא רק על
עצמנו ,אלא גם על הדורות שעתידים לבוא.

התקרחות גנטית
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כפי שאפשר לראות בכותרת של הכתבה ,היא
"בהחלט לא״.
מחקרים המבוססים על מידע של שלושה
דורות לפחות בחנו בשנות ה־ 90של המאה
הקודמת באזורים חקלאיים באירופה את
ההשפעות של רעב ומחסור לעומת שפע.
אפשר לדמות אותם גם לסגנון החיים שלנו -
הרגלים רעים כגון עישון ,צריכת אלכוהול,
תת־תזונה או מנגד אכילה מופרזת ,לעומת
הרגלים נכונים של תזונה ,ספורט וניהול אורח
חיים בריא .ואכן ,מחקרים הוכיחו בוודאות
כי אישה בהיריון שמעשנת או נמצאת
בתת־משקל ,למשל ,משפיעה על העובר שלה,
ובבגרותו יגדל הסיכוי שלו לחלות במחלות לב
וכלי דם ומשך חייו אף יתקצר.

תורשה סביבתית

העובדה כי שינויים קלים על פני הדי־אן־איי
שלנו עלולים לעבור בתורשה לילדינו ואף
לכמה דורות אחריהם עד שהשפעתם תתפוגג

66

מסעירה ומעוררת מחשבה .מדובר במצבים
בהווה שמטביעים חותם על הדי־אן־איי,
שעובר לזרע ולביצית וכך גם לצאצאינו.
מצבים סביבתיים כגון תזונה וסטרס עלולים
לגרום לגנים שלנו להתבטא או לחלופין
להיות מושתקים ,והשינויים הגנטיים האלה
עוברים גם לדורות הבאים.
האם אנשים יכולים לשנות את תכונותיהם
הגנטיות בעקבות אירועים מסוימים
ולהעבירן בתורשה לילדיהם? התשובה היא
כן ,ויש מחקרים שהוכיחו את זה.
אנחנו לוקחים אחריות על אורח חיינו -
כן או לא לעשן ,כן או לא לעשות ספורט
וכדומה ,וכך אנו משפיעים גם על ילדינו.

ואכן ,ההחלטה להתחיל לעשן שקיבלנו בגיל
 15עלולה להשפיע על ילדינו ובעיה רפואית
שלנו עלולה להיהפך לבעיה גנטית אצלם.

מעל הגנים

בעשור האחרון נעשים בעולם החקר המדעי
והרפואי מחקרים רבים בתחום החדש
בגנטיקה  -אפיגנטיקה .פירוש המילה "אפי״
הוא "עליון״ ו״אפיגנטיקה״ פירושה "מעל
הגנים״ .על סמך מדע האפיגנטיקה אפשר
להסביר דברים רבים  -למשל ,מדוע בין
אחים תאומים זהים בעלי אותה גנטיקה
אחד חווה תחלואה מסוימת והאחר לא או
כיצד משפיעות המחשבה והאמונה על תהליך

נטייה גנטית או רגישות גנטית להתקרחות מתפרצות פתאום או מתבטאות
בהתאם לאורח החיים של האדם וגורמות להתקרחות פתאומית .כיום ,ההתקרחות
מתרחשת גם בגילים צעירים יותר כתוצאה מהעברה תורשתית מואצת מדור לדור
של נטיות ורגישויות שונות

כיום כבר ברור כי יש פתרון לבעיות הנובעות
מרגישות גנטית .מדובר בגישה רב־תחומית
הנוגעת להתנהגות שלנו ,לפעולות שלנו
ולאורח חיינו אגב התחשבות בגנטיקה
הראשונית שלנו.
למשל ,נטייה לסוכרת או להשמנה על רקע
גנטי .כשיש נטייה ,המחלה או התופעה
יתפרצו רק בשלב מסוים של החיים.
אלה בדיוק המחלות שאפשר להשפיע עליהן
ואף לשנותן באמצעות מנגנון האפיגנטיקה .הרי
מי שאוכל נכון ועושה ספורט יכול לבטל את
נטייתו להשמנה או לסוכרת ולשלוט בה .אם
הוא יתמיד באורח החיים הנכון ,אותם גנים של
השמנה לא יתבטאו ולא יצאו אל הפועל.
ומה לגבי גנטיקה ושיער? אם קיימת נטייה
להתקרחות גנטית במשפחה ,אנו בסיכון
מוגבר והנטייה אף עלולה להתפרץ בגיל צעיר
או לעבור לצאצאינו בגלל האופן שבו אנו
מתנהלים וחיים.
ההורמון האחראי לאיבוד השיער
בקרקפת הוא ההורמון הגברי ,DHT

די הידרו טסטוסטרון .הורמון זה נקשר
לקולטנים בזקיק השערה וגורם להרס
ולהזדקנות מוקדמת של הזקיק.
בעלי נטייה גנטית להקרחה מושפעים
מהורמון גברי זה .עם זאת ,מכיוון
שהשינויים מקומיים ומתרחשים בשיער
עצמו ,רוב המקריחים בעלי פרופיל דם
הורמונלי תקין .כאמור ,התקרחות גנטית
קיימת גם בקרב נשים.

שינוי רב־תחומי

הנטייה הגנטית להתקרחות קיימת ב־60
אחוזים מכלל הגברים .תהליך איבוד השיער
מתחיל אחרי גיל ההתבגרות ,כשבישראל
הממוצע הוא בגילים  .25-18מכיוון שאיבוד
השיער הדרגתי מאוד ,הקרחת מתבטאת
במלואה רק בסביבות גיל .40
בקרב נשים 40-30 ,אחוזים מהן בעלות נטייה
גנטית להתקרחות .התהליך מתחיל בדרך
כלל מאוחר יותר מאשר בקרב גברים  -בגיל
המעבר ,בעקבות השינויים ההורמונליים
המאפיינים גיל זה.
בדומה לביטול הנטייה הגנטית להשמנה
או לסוכרת ,יש לנקוט גישה רב־תחומית
בהתמודדות עם הנטייה התורשתית
להתקרחות .גישה זו משקללת את מצבם
הבריאותי של השיער ושל עור הקרקפת
כסביבת המחיה של השיער לצד אורח
החיים ,ההתנהגות והתזונה של האדם.
אמנם אין תרופות קסם ,אבל אם נתמקד
בפעולות שונות ,כגון הפחתת טיפולים
כימיים במספרה ואי־שימוש בתכשירים
תרופתיים בעלי תופעות לוואי מזיקות
לשיער ,וננהל אורח חיים נכון ובריא ללא
סטרס ,הכולל תזונה נכונה ,ספורט
ורגיעה  -נוכל לשנות את הנטייה
התורשתית להתקרחות.

* הכותבת היא טריקולוגית ומנהלת פיתוח מדעי במעבדות הייר קליניק ,בעלת תואר שני מחקרי
מאוניברסיטת תל אביב  Mscבמדעי הרפואה ותואר  MBAבמנהל עסקים וחברה בארגון הטריקולוגיה
העולמי  ** IATחברת מעבדות הייר קליניק ,המתמחה בטריקולוגיה ,פעילה בארגון הטריקולוגיה
העולמי  IATומתמחה בטיפול בנשירת שיער ובעצירת תהליך ההתקרחות באמצעות שיפור מצב עור
הקרקפת ותנאי המחיה של שורשי השיערwww.hairclinic.co.il .

תורת השיער
טריקולוגיה היא ענף פרא־רפואי
ברפואה האלטרנטיבית העוסק
בבריאות השיער והקרקפת ובהבנת
המכלול השלם המרכיב את השיער
ומשפיע על בריאותו ומראהו .מקור
המילה טריקולוגיה ()Trichology
הוא בשפה היוונית ופירושה הוא
"תורת השיער״" :טריקו״ " -שיער״,
ו״לוגיה״ " -תורה״.
על פי הטריקולוגיה ,השיער
והקרקפת ,יחד ובנפרד ,משקפים את
מצבן של מערכות רבות בגוף האדם
ומספקים תמונת ראי למצב הגופני
והפנימי של האדם .כלומר ,השיער
הוא חלק אינטגרלי מהגוף ומושפע
מתהליכים פנימיים ,פיזיים ונפשיים
שעוברים על גופנו .לכן ,הטריקולוגיה
מתמקדת במערכת היחסים בין
השיער והקרקפת לגוף.
על פי תורה זו ,כשיש חסך בגוף,
למשל עקב תזונה לקויה שבמסגרתה
אין צריכה מספקת של ויטמינים
ומינרלים או עקב לחץ נפשי מתמשך,
שעלול לפגוע בתהליך ספיגת
הוויטמינים בגוף  -הגוף מזין קודם
כול את חלקיו החיוניים ביותר ,ועל
כן השיער והציפורניים הם הראשונים
שיושפעו וייפגעו מכל חסך תזונתי.
בשל כך ,שיער הראש הוא תעודת
זהות מהימנה למצב הבריאותי.
הטריקולוגיה מבוססת על צרכיו של
השיער ,על החומרים שמהם הוא ניזון
ועל תזונה הוליסטית לשיפור בריאות
השיער והקרקפת.
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