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 :مقدمة

 خاليا و ، متر مربع 2ـ ب تقدر الجلد مساحة هامة، ووظائف معقدة وظيفة له الجسم، في عضو أكبر الجلد يعتبر

 .باستمرار وتتغير تتبدل الجلد

 :الجلد وظائف من

 .تحتها التي النسج حماية  -1

 .الكيميائية واملواد الجراثيم ضد حاجز -2

 .الحرارة تنظيم في دور  -3

 ......والحرارة والضغط اللمس في دور   -4

 :الجلد طبقات

 : الداخل إلى الخارج من هي طبقات ثالث

 طبقات(  6-5أو) طبقات 4 من تتألف وميالنينية، كيراتينية خاليا تحوي : epidermis البشرة طبقة  -1

 ( يوم40-35إلى ) التمايز ويحتاج وتصعد تنقسم خالياها قاعدية

 .الجلدية امللحقات البشرة وتعبر .متقرنة ،حبيبية ،شائكة

 .. التغذية  في دور  لها كما  ، )اإليالستين و الكوالجين( الدعم في دور  لها: Dermisاالدمة  -2

 : hypodermis أدمة تحت طبقة -3

 تحتـاج البشـرة لتتجـدد أي يـوم، 45 حـوالي تحتـاج السطح إلى القاعدي الغشاء من والتمايز اإلنقسام مرحلة إن

 .بالغسل توسفات تظهر حيث يوم 45

 الـدهن الدهنيـة الغدد عليها وتفرز   )وقاعدة وجذع جذر من وتتكون  وقائي دور  لها (الشعرة :الجلد ملحقات من

 الشعرة، لتزليق

  الدهنية الغدد 

 العرقية الغدد

 .األظفار 

 :للمريض توجه أسئلة

 : هامة أمور  عدة إلى االنتباه يجب جلدي مرض وجود عند

 ؟ الجلدية املشكلة ظهرت أين -1

 علـى تظهـر نازفـة، حويصـالت إلـى تتطـور  حطاطـات عـن عبـارة القوبـاء مثـل تتطـور  ثـم مـا بظـاهرة تظهـر قـد أحيانـا

 .األطراف إلى تنتقل ثم الوجه

 .جديدة أعراض تظهر معينة مدة بعد ثم ما بظاهرة تبدأ األمراض بعض كذلك

افق املرض هل -2  ؟ أعراض مع  متر
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 ....ألم بحكة، يترافق قد

 .ما لدواء جانبي أثر أو صداف إلى تشير خفيفة حكة

 .التأتبي أو التماس ي الجلد التهاب الجرب، إلى تشير شديدة حكة

 :املهنية القصة -3

 أكزيمـا املجـوهرات، أكزيمـا مثـل املهـن بعـض فـي معينـة مـواد مـع التمـا  نتيجـة الجلـدي املـرض يظهـر أحيانـا

 .التما 

 :العائلية القصة  -4

 .)للتحسس( للتأتب استعداد وجود أي ربو، تحسسات، وجود

 .الجرب مثل :األسرة في  معممة اآلفة كانت إن نسأل -5

 كـذلك حكـة، أحيانـا يسـبب أن يمكـن الـذي :السـكري  مثـل داخلووي  ملوورض عوورض الجلديووة األمووراض تكووون  قد -6

 .شعر وتساقط حكة تسبب والفطرية البكتيرية واألخماج الدرق  غدة اضطرابات

 .معينة منطقة من ما آفة حمل :السفر -7

 .املريض رأي عن نسأل -8

 :الجلدي الفحص

 : الفحص إجراء عند مراعاتها يجب التي النقاط

 .ملسها من خوف فال معدية غير الجلدية األمراض من % 90 تقريبا -1

 .محمرة اإلصابة منطقة كانت إذا وخاصة الجلد حرارة مالحظة يجب -2

 .خمج على تدل الجسم كل في معممة حرارة -

 Cellulitis الخلوي  النسج التهاب مثل التهاب على تدل اإلصابة منطقة فوق  حرارة  -

 :)الجلدية اآلفة (الطفح توزع إلى االنتباه -3

 .صداف على تدل معينة مناطق -

 .الدهني الجلد التهاب على تدل معينة مناطق -

 .العميقة املناطق أو السطحية املناطق يصيب أو -

 .منقط عنقودي، حلقي، مخطط، هاللي، دائري، : الطفح شكل -4

 أو جـر  نتيجـة فيروسـية، ثآليـل أو بثـري  صـداف إلـى تشـير غالبـا فهـي حـديث رض علـى اآلفـة ظهـرت إذا :مالحظـة

 .املرض نوع إلى توجه بثور  فتظهر اآلفة تتطور  حرق 
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 التكاثر  فرط اضطرابات

 الغشـاء مـن الخاليـا لتصـل وهكـذا )مـرات 10 ب الطبيعـة مـن أسـرع( سـرععة الخلويـة االنقسـامات تكـون  وفيهـا

 :ومنها فقط، أيام 3 تحتاج السطح إلى القاعدي

 Psoriasis الُصداف

 إصابة واحتمال البشر من % 3-1 تصيب مزمنة، ناكسة التهابية جلدية آفة عن عبارة

 .الرّضع عند ونادرة األطفال عند الحدوث قليلة النساء، إصابة الحتمال مساوية الرجال

 .والخامس الثاني العقدين في األشخاص عادة تصيب

  والوراثية البيئية العوامل تلعب وقد ذاتي مناعي مرض وهو مجهولة، أسبابه
ا
 أحد كان فإذا حدوثه في مهما عامال

 . 1/4 هي األبناء إصابة احتمال فإن بالصداف مصاب األبوين

 . 1/2 هي األبناء إصابة احتمال فإن بالصداف مصابين الوالدان كان إذا أما

  مزعج مظهره( اليومية الحياة صفو يعكر ولكنه للحياة مهدد غير مرض عن عبارة هو
ا
 .)للمريض جدا

 مظهـره يكـون  و الـدبو  رأ  مثـل نازفـة نقطـة فيهـا حمـراء لطخـة تتـر  تـزال عنـدما التـي القشـور  بوجـود يتميـز

 .المع شمعي

 : التفريقي التشخيص

 السـرة، قـرب العانـة فـوق  واملنطقـة اإلليوي  الشق إلى إضافة الركبتين املرفقين، الجبهة، الرأ ، على  :توضعاته

 . متناظر وبشكل

 .واضحة مرسومة اآلفة حدود وتكون  فضية، بيضاء قشور  مع السلمون  سمك لون  مثل : اآلفة لون 

 : طرحها الواجب األسئلة

 .عمر أي في حدوثه إمكانية مع مبكر عمر في يظهر عادة : الصداف ظهور  -1

 .تشخيصه يصعب وبالتالي نموذجي غير واملسنين السن صغار عند الصداف إن

 .متناظر بشكل يتوزع : الطفح توزع -2

افقة أعراض وجود -3  ،)الفطريـة اإلصابة أو الجلد التهاب مثل(حاّ   غير الصداف عام بشكل : ال أو معه متر

 .الطويلة القصة ذوي  املرض ى عند يظهر وهذا سريره عن الظفر ابتعاد عن عبارة وهو بالظفار يترافق قد

 غيـر وهـذا املسـيطر العـرض هـو التقشـر فيهمـا يكـون  اللـوييي والصـداف الـرأ  فـروة صـداف : الطفووح شووكل -4

 .الدهني الجلد التهاب عن تمييزه يصعب الخفيفة الحاالت وفي الباقية، الجلدية األمراض في مالحظ

 : الصداف أشكال

 صـرف للصـيدالني يحـق وهنـا الـرأ  فـروة وصـداف الصـدفية اللويحـات : هـي سندرسـها التـي الصـداف أشـكال

 . OTC ال أدوية

 متقشرة حمراء لويحية آفات وهي تقشرات بوجود الصداف يتميز Palques psoriasis : الصدفية اللويحات- 1

 .وألم حكة وتسبب متهيجة وتصبح والركبة، املرفق مثل للمفاصل الباسطة السطو  على وخاصة

 .الدهني الجلد التهاب مع يختلط وهو Scalpe psoriasis : الرأ  فروة صداف-2 
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 ثخانـة الشـديدة الحـاالت وفـي وتقشـرها الـرأ  فـروة فـي بـاحمرار وتتميـز الشـدة معتدلـة التقشـرات تكـون  فيـه

 .الظهر من األسفل والجزء األذنين خلف االحمرار ينتشر أن ويمكن التهاب ويحصل الفروة

 عائلية قصة من يعانون  غالبا الصداف مرض ى إن

 )التهاب أعراض سميك، تقشر( حادة أعراض إلى خفيف وتقشر احمرار من يتراو  خفيف الصداف : أعراضه

 .األذن وراء منطقة ويصيب الشعر هامش الصداف يتخطى قد

 : الصدفية اللويحات عن التالية الحاالت استبعاد يجب

 خاليـا تحـوي  هـي و (خمجيـة غيـر بثـرات فيهـا بآفـة يتميـز صـداف عـن عبـارة : .Plustulor P البثـري  الصـداف  -1

 ويالحـظ Palmoplantar Psoriasis األخمصـ ي الراحـي الصـداف( القـدمين وبـاطن اليـدين يصـيب وقـد ،)التهابيـة

 .شديدة جهازية اعتالالت مع يترافق وال التدخين في املفرطين عند البثري 

   الرأ  فروة يصيب وهو الدهني الجلد التهاب عن التمييز صعب : .Seborrhoeic P الدهني الصداف -2
ا
 ما ونادرا

 .اإلربية واملناطق اإلبطين يصيب

 شائع وهو املطر قطرات  بشكل  يكون  .بالعقديات الحنجرة إلصابة تال صداف : .Gultate P الحلقي الصداف -3

 . عالج بدون  حتى شهر  2-1 خالل تماما وعشفى طويلة فترة وعستمر واليافعين األطفال عند

 ألم حرارة، إسهال، مع  يترافق قشور  يتخلله جلدي احمرار وهو : .Erythrodermic P للجلد املحمر الصداف  -4

 .للحياة مهددة وهي الطبيب إلى التحويل تتوجب الحالة هذه مفصلي،

 عـن البشـرة تباعـد الحـزوز هـذه سـبب (حـزوز فيهـا حمـراء جلديـة آفـة : Lichen Planus املنبسـط الحـزاز  -5

  حاكة آفة هي ،)بعضها
ا
 لإلبطين، الداخلي الوجه على تتوضع جدا

لة الفموية املخاطية األغشية إلى تتطور  وقد الظنبوب، حرف املعصم،
ّ
 .أبيض لون  العنكبوت،ذات شبكة مشك

 والفخـذين، الـذراعين أعلـى يصـيب وقـد الجـذع علـى يوجـد أحمـر تقشـر : Pityriasis Rosea الورديـة النخاليـة -6

 قرص بشكل آفة وهي Disc lesion اسمه ش يء يظهر ما أول 

 .اليافعين الفتيان يصيب أسابيع، 8-4 بعد تلقائيا تشفى الطفح، يظهر أسبوع وبعد

 

 الظاهرة هذه وتسمى الشمسية الحروق على أو الجرو  على عام بشكل الصداف يتطور 

 .)الهجمات تحدث( Stress وبال بالعقديات اإلصابة بعد يظهر قد بأنه ويتميز كوبنر، بظاهرة

 

  أي )الحالة تفاقم( الصداف تسبب التي األدوية بعض هناك
 
 : الهجمات حدوث على  تحث

 .الليثيوم -1

 بيتا حاصرات -2

Terbinafine 3 

 .الستيروئيدات من االنسحاب -4

 .)مالريا دواء( كلوروكين -5
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 : الرأس فروة صداف عن التالية الحاالت استبعاد يجب

 .واحد عالجهما ألن مشكلة ال ولكن بينهما تمييز استحالة يوجد : الدهني الجلد التهاب -1

 .الشعر وتساقط حكة مع تترافق ما غالبا : الرأ  سعفة -2

 :العالج من الهدف

 تحسين الحكة، وإنقاص التقشرات وسماكة حجم إنقاص املؤهبة، املسببة العوامل إزالة

 .حياته مع والتأقلم الصيي املريض وضع

 : OTC ال أدوية

 الصدفية باللويحات وتنحصر الخفيفة الحاالت في إال الصيدلي قبل من األدوية تعط ال

 .الرأ  فروة وصداف

 .بارافين ڤازلين، البسيط، املرهم مثل : املطّريات -1

2-  
ّ

 فهـي العاليـة التراكيـز أمـا منخفضـة بتراكيـز الالكتيـك، وحمـض الصفصـاف حمـض مثـل :الكيـراتين ت حـاال

 .الشديدة والتقرنات للثآليل تستعمل

 إدخال قبل األسا  كان ولقد مولتيتار، شامبو مثل : Coal Tar الحجري  الفحم قطران  -3

 .والكورتيزونات Vit.D ومشابهات الديترانول 

 نبـدأ لهـذا الجلـد، وتهـيج احمـرار يسـبب كمـا الجلـد، يصـب  ، % 1-0.1 بتركيـز عـادة يسـتخدم : الـديترانول  -4

 .التطبيق وفترة التركيز يزاد احمرار يحدث لم فإن نزيدها ثم قصيرة ولفترات الصغيرة بالتراكيز

 .جلدية حروق إلى تؤدي املدة زيادة أو الديترانول  من التراكيز زيادة 

 .النوم قبل الديترانول  يطبق 

 أكثـر ولكنـه الحجـري  الفحـم قطـران مـن فعاليـة أكثـر وهـو Calcipotriol مثـل(OTC ليسـت( Vit.D مشـابهات -5

 .حرقة وأقل واملالبس للجلد تصبيغا وأقل الديترانول  من فعالية أكثر أنه كما تخرعشا،

 :منها )) الصداف مرض ى لدى (( الصداف هجمات من تنقص عوامل هناك

 .للشمس التعرض -1

 .الجيدة النفسية الحالة -2

 .العالي املزاج -3

 .األسبوع نهاية عطلة قضاء -4

 .الحمام في والزيوت املطريات استخدام يمكن -5

 . Vit.D ب غنية أغذية تناول  -6
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 Hair loss الشعر تساقط

 عن الناتج الصلع أي الهرمونية األسباب في إال يتدخل ال الصيدلي لكن عديدة أسباب له

 .فقط الهرمونات

 . Androenetic Alopecia الذكوري الصلع نمط

 معـين عمـر فـي الرجـال مـن %100 و )األهـل صـلع شـكل نفـس يأخـذ( النسـاء مـن أكثـر الرجال يصيب وراثي الصلع

 .بالصلع يصابون 

 : اآللية

 خميرة بتأثير التستسترون استقالب من الناتج هيدروتستسترون الدي تشكل زيادة -1

Reductase - 5 - α . 

 وتصبح الجريب فاعلية قلة إلى مؤديا الشعري  الجريب مستقبالت مع توستسترون هيدو الدي مركب يرتبط -2

 هيـدرو  للـدي أفضـلي ارتبـاط بسـبب( الشعرة تساقط وبالتالي تماما الجريب نشاط ويتوقف الزغب مثل الشعرة

 .)تستسترون

 .ظهوره ووقت الصلع شكل يحدد الوراثي العامل

 األشـعار مـن العديـد فيـه تـدخل الـذي الوقـت فـي شـعرة 100 يوميـا منهـا يسـقط شـعرة، 100000 االنسان يملك -

  الجريبات وتنتج النمو دورة تقصر اإلندروجيني الصلع في .النمو دورة في الجديدة
ا
 .وأرفع أقصر أشعارا

 : التفريقي التشخيص

 ؟ ال أم أخرى  أعراض مع مترافق 1-

 .أخرى  أعراض مع يترافق ال األندروجيني -

 الصداف مع التداخل نتيجة الطبيب إلى التحويل يجب فهنا احمرار حكة، وجود -

 .الدهني الجلد والتهاب

 للرأ  األمامي الخط من أي الجبهة عند من : الرجال عند - : الشعر تساقط نموذج 2-

 .الرأ  قمة الخلف نحو ينتشر و

 .معمم و منتشر بشكل : النساء عند -

 .الطبيب إلى التحويل من بد ال فهنا سبق ملا مخالف و فجائي الصلع كان إذا أما

 شهرين ملدة حديد معوضات نعطي حيث الشعر تساقط إلى يؤدي الحديد نقص : التغذية -3

 .الطبيب إلى يحّول  املريض يستفد لم فإذا .يوم / حبة بجرعة

 : أخرى  أمراض وجود -4

 لدى زائد ووزن  كسل وجود مالحظة مع ( الشعر تساقط يسبب الدرق  نشاط نقص -

 .)الشخص

 . Anti neoplastlics الورم مضادات -

 . Stress ال -

 .الجراحة مثل كبيرة عوامل -
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 : مثل األدوية بعض -

 .عنها التوقف من شهر 3-2 بعد يظهر حيث : الفموية الحمل مانعات -

 . % 100 الشعر سقوط نسبة :السرطان أدوية -

 . % 20 الشعر سقوط نسبة : الرتينوئيدات -

  % 30-20 الشعر سقوط نسبة : Interferon األنترفيرون -

 . % 50 الشعر سقوط نسبة : التخثر مضادات -

 الجريبـات عـدد يزيـد الـذي اإلسـتروجين يـزداد حيـث هرمونيـة آليـة وفـق الشـعر بتسـاقط يتسـبب قـد : الحمل  -5

 إلـى الجريبـات تعـود بالتـالي و الطبيعـي وضـعه إلـى اإلسـتروجين يعـود الـوالدة بعـد و الشـعر تعطـي التـي النشـيطة

 .)هو كما بقي الشعر عمليا أي( سماكته وتقل الشعر فيتساقط األصلي وضعها

 . توسف و حكة مع تماما واضح بشكل محددة بقعة في الصلع يكون  : TineaCapitis الفطري  الخمج -6

 .املختلفة الشعر تصفيف أدوات عن أو Traction Alopia االحتكا  صلع أو ربطه عن الناتج الشعر تساقط -7

  : OTCال  أدوية

 :)شعرانية فرط هو جانبي تأثير له ضغط دواء( كسيديل مينو

 األشعار، سماكة ويزيد الزغب عدد ويزيد الشعر تساقط يبطئ و يؤخر مركب هو  -

 . % 50 بنسبة الشعر نمو يزيد حيث )الصلع مساحة ونقصان الشعر زيادة( شهر 12 بعد تأثيره نالحظ

 .كامل صلع وليس زغب فيها التي املناطق على يطبق -

 عليـه ـكان مـا إلـى الصـلع وععـود البدايـة منـذ عليـه ـكان ممـا أكثـر يبقـى ولكـن األشعار عدد يتناقص شهر 30 بعد -

 .صلع كمساحة

 .أسابيع 8 – 6 خالل تأثيره يضيع فترة أي في )االستعمال وقف( استعماله تر  إذا -

 النا  من % 50 فقط و النساء من أكثر سنة 50-18 بعمر الرجال له يستجيب -

 .له يستجيبون 

  اليدين غسل يجب -
ا
 .االستعمال بعد جيدا

 .ودوخة القلب ضربات في وتسرع صدريا أملا يحدث وبالتالي دوراني امتصاص يحدث -

 .الضغط مرض ى عند الحذر يجب -

 غليكول  البروبيلين بسبب حكة و واحمرار موضعيا تخرعشا الدواء يسبب أن يمكن -

 .)أكثر منفوش و أفتح الشعر يصبح( الشعر طبيعة و لون  من املينوكسيديل يغير -

 .العالج يوقف سنة بعد تحسن أي يظهر لم وإذا أشهر، 4 ملدة املعالجة بعد التحسن يظهر -

 .اليوم في مرتين الجاف الشعر على املحلول  من ml 1 يطبق ، %5 و % 2 محلول  وبشكل شامبو بشكل يوجد -

 Dandruff الرأس قشرة

  ولكن األعمار، كل وفي  الجنسين يصيب التهابي، غير مزمن فرط وهو التكاثر، فرط أمراض من شائع مرض
ا
 عادة

  الصغار به يصاب ال
ا
 .كثيرا

 :اإلمراضية اآللية أو أسبابه
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 لسـبب البشـرة فـي األساسـية القاعديـة الخاليـا مـن تحولهـا وزيـادة الخاليـا تكـاثر معـدل تزايـد هـو السـبب أن يبـدو

 البويضــية البوعغــاء فطــر أو خميــرة ســببه أن حيــث دور  للفطــور  يكــون  أن يمكــن ولكــن معــروف، غيــر

Pityrosporum ovale ، فصـل فـي تسـوء كونهـا كـذلك الفطـور  ملضـادات اسـتجابتها االعتقـاد، هـذا يؤكـد وممـا 

 .)الرطب الوسط تفضل وهي الفطور  نمو على تساعد( القبعات وضع نتيجة الشتاء

 .املالبس على صغيرة قشور  مالحظة مع متوسفة، حاكة، جافة، : الرأ  فروة تكون  -

  :التفريقي التشخيص

 .احمرار مع القشرة تترافق ال غالبا -1

 .دهني جلد التهاب أو صداف إما تكون  احمرار مع القشرة ترافقت إذا

 الجلد والتهاب دائما حكة مع يترافق ال الصداف أن حين في حكة مع تترافق القشرة -2

 .حكة مع يترافق ال الدهني

 وجـود بـدون  الـرأ  فـروة فـي بإصـابة مصـابا الشـخص ـكان فـإذا .أخـرى  أعـراض مـع تترافـق ال القشـرة -3

 .بالقشرة مصاب أنه يعني فهذا احمرار

  :استبعادها يجب التي الحاالت

 األنف وحول  األذن  وحول  والحواجب األجفان( أخرى  مناطق عام بشكل يصيب : الدهني الجلد التهاب -1

 حـادة قشـرة أنهـا نقـول  الـرأ  فـروة أصـاب إذا فقـط، الـرأ  يصـيب قـد ولكـن )الصـدر علـى وأحيانـا

  الجلد ويكون  ومعّندة
ا
 .محمّرا

 حكة، وجود مع معينة مواد بتأثير ظاهرة قشرة عن عبارة : التماس ي الجلد التهاب -2

 .األعراض زوال إلى يؤدي السبب وزوال

 ........ صبغات مجعدات، ِجل، : املسببات

 من بقع( الحاصات وجود مع شعر تساقط مع تترافق : Tinea Capitis الرأ  سعفة -3

 .فطري  سببها )الصلع

  : OTCال أدوية

 الكيميائية املواد قليل يكون  )أطفال شامبو ( لطيف بشامبو الشعر بغسيل املريض ينصح

 :يحوي  طبي شامبو باستعمال ننصحه يستفد لم وإذا. املخّرشة

 الخاليا النقسام مثبط تأثير له أن يعتقد .مولتيتار شامبو مثل : الحجري  الفحم قطران -1

 (DNA ال اصطناع يثبط(

 5 عمـر فـوق  واألطفال للبالغين يعطى ، Selsun® شامبو مثل : Selinium Sulfide سولفيد سيلينيوم -2

 واحدة مرة يطبق ثم أسبوعين أول  أسبوع / مرتين يطبق سنوات،

 .ًا )متهيجا الجلد كان إذا يستعمل ال( الجلد تهيج إلى االنتباه مع أسبوعين ملدة أسبوعيا

  الشعر لون  يزيل و لونه، يغير ألنه الذهب مع استعماله بعدم ينصح
ا
 املصبوغ، وخاصة

 .مقبولة غير رائحته

: Zn pyrithione 3-  للفطور  مضاد تأثير وله األعمار كل عند يستخدم التحسن، حتى يوميا يطبق 
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 دقائق 5 - 3 ويتر  أسبوعيا مرات 4 – 3 %( 2 لنازو  مثل( كيتوكينازول يحتوي  شامبو : فطور  مضاد -4

  الشعر وعشطف
ا
 أسبوع كل مرة وقائيا ستخدامه يمكن .الحالة تحّسن حتى باستعماله وعستمر جيدا

 .سلفيد السيلينيوم من أفضل وتحمله فعال وهو التهيجات، إلى االنتباه مع أسبوعين أو

 

 Seborrohoeic dermatitis الدهني  الجلد التهاب

 : نوعان له

 .الثاني النوع من منتشرأكثر وهو Cradle Cap الرأ  خبزة وعسمى أشهر 6 تحت األطفال يصيب نوع : األول 

 .الكبار يصيب نوع : الثاني

 الغدد إفراز في اضطراب يوجد وال (( النساء من مرات 6 ب أكبر الرجال إصابة فنسبة الكبار به أصيب إذا لكن

 .))الدهنية

  :أسبابه

  والهرمونية والغذائية البيئية العوامل تلعب وقد البويضية، البوعغاء
ا
 .حدوثه في مهما دورا

 األخير بأن الصغار عند التحسس ي )التأتبي ( الجلد التهاب عن الدهني الجلد التهاب يفّرق 

 
ا
 .شهور  3 تحت األطفال يصيب ما نادرا

  حاّ   غير عام بشكل الدهني الجلد التهاب أن حين في جدا حاّ   التأتبي الجلد التهاب إن
ا
 أبدا

 .عام بشكل الكبار عند حاّ   وغير األطفال عند

 القشرة، ،)عائلية قصة الصداف مرض ى يظهر ولكن ( الصداف مع الكبار عند يختلط قد

 بعد تظهر والتي املبرقشة النخالية ،)عائلية قصة يظهرون ولكنهم (التحسس ي الجلد التهاب

 )غالبا الوجه إلى تنتشر وال حا  غير طفح مع الجذع في متوضعة ناعمة سطحية توسفات( للشمس التعرض

  :أعراضه و موضعه

 نالحظ( وأذن جفن التهاب  يحدث قد الصدر، أعلى وحوافه، األنف الحواجب، ومنطقة والرموش الرأ  يصيب

 .)وخلفها األذن على قشور 

 .عائلية قصة فيه توجد ال

 طفـل التـأتبي الجلـد التهـاب طفـل أن حـين فـي طبيعيـا نشـاطاته يمـار  عـادي طفـل الـدهني الجلـد التهاب طفل إن

 .)التعاسة مظاهر عليه تبدو( تعيس

 طفح بأنه ويتميز ،)التوسف( التقشر من خفيفة بعالمات : الدهني الجلد التهاب يتظاهر

  حاّ   أحمر
ا
 .ًا )أحيانا( قليال

 .شديدة التوسفات تكون  الصداف في

  : OTCال أدوية

 .القشرة أدوية نفس

 .يشطف ثم الصبا  حتى مساءا  آخر زيت أي أو الزيتون  زيت بتطبيق تعالج الرأ  خبزة-

 : على يحتوي  الرأ  لخبزة أيضا Dentinox دينتينوكس شامبو-
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 . % Na2.7 سلفات إيتر ولوريل % Na6 سوكسينات سلفو إيتر لوريل-

 .املرضية الحالة زوال حتى )الحمام في مرتان( األسبوع في مرتين يطبق

 الفطرية األخماج

 :املطروحة األسئلة

 .اآلفة مكان -

 .حكة مع مترافقة -

 .القدم سعفة عدا وجافة متقشرة تكون  -

 .األخرى  األشكال في وحادة )القدم سعفة في (ناكسة -

  :منها مختلفة وأسباب أشكال يوجد

 األصبعين بين الفراغ وخاصة  األصابع بين تتوضع Dermatophyte فطر يسببها:   )الرياض ي قدم( القدم سعفة

 .السعفات أنواع باقي في كما جافة غير فيها التقشرات رائحة، ذات حاكة، أبيض، لونها األخيرين،

  ولكن الجلد من املتقرنة املنطقة تصيب
ا
 .الحية األنسجة تغزو  ما نادرا

 .معندة تصبح وهنا القدم أخمص تصيب قد

 وهنـا والتقصـف، للتشـقق يتعـرض ثـم عـاتم أصـفر سـماكته، وتـزداد قاسـ ي الظفـر فيصـبح األظـافر تصـيب وقـد

 .جهازية معالجة إلى يحتاج

 محـدد متوسـف محمـر بنـي سـطح شـكل علـى للفخـذ األنسـ ي الوجـه تصـيب : Tinea cruris الفخذيووة السووعفة

 .األرداف إلى ينتشر وقد شديدة حكة مع الحواف

 واملنطقة الرأ  وفروة  واألقدام واليدين الوجه عدا الجلد سطح تصيب : Tinea corporis الجسدية السعفة

 املركـز شـافية مسـتديرة محـددة حـواف ذات حاكـة محمـرة زهريـة متوسـفة بقـع بشـكل تبـدو املغبنيـة، الفخذيـة

 .املحيط في وحويصلية

 :التفريقي التشخيص

 :عن السابقة السعفات تمييز يجب

 .حكة مع وتترافق األطراف محددة الوسوف وتكون  الوجه في متوضعة : T. Facial الوجهية السعفات -

 .)التماس ي الجلد التهاب مع تشخيصها يلتبس وقد( اليدين في مزمنة توسفات : T. manum اليدين سعفات -

 .)شافي مركز لها ليس والوسوف حاكة وغير( عائلية قصة مع تترافق :الصداف -

 .عائلية قصة لديه :التحسس ي الجلد التهاب -

 

  الهام من
ا
 :يلي ما االعتبار بعين األخذ املعالجة عند جدا

 ألن( الحالـة يفـاقم وحـدها القشـرية السـتيروئيدات اسـتخدام فـإن ولـذلك ا أحيانـ صـعبا يكـون  التشـخيص -

 سـيعود العالج إيقاف وعند بالتكاثر ستستمر الفطور  ولكن والتوسف واالحمرار الحكة تخفف الستيروئيدات

 .)عليه كان مما أسوأ االلتهاب
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 فطـري  مضـاد مـع )فقـط أيـام 7 ملـدة وعسـتعمل واالحمـرار الحكـة يخفـف( قشـري  سـتيروئيد اسـتخدام يمكـن -

 .الفطور  تكاثر عودة ملنع فقط الفطري  باملضاد يتابع CS ب املعالجة مدة انتهاء بعد لكن )الفطور  على يقض ي(

 : OTC ال أدوية

 مـع تترافـق( الـرأ  فـروة و )تكسـرها خشية( الظفر عدا ما OTC بال الجلدي الفطار حاالت كافة معالجة يمكن

 .)حاصات

 حمض مع باملشاركة وعستخدم الحوامل عند يستخدم ، pH ال لتخفيض : أسيد بنزوئيك -1

 .الصفصاف

Undecenoate 2- مع باملشاركة Undecenoic Acid ، الشفاء بعد أسبوعين ملدة يستعمل. 

 : Tolnaphtate 3- الشفاء بعد أسبوع مدة العالج يستمر الحوامل، عند يستخدم. 

: Terbinafine 4-مرة 2 - 1 موضعي كريم : وبامليسيل التجاريةتربينا أشكاله من / 

 .اليوم / مرة Spray شكل على أو .يوم

 .الحوامل وعند سنة، 16 فوق  األشخاص عند يستخدم

 بعـد أيـام ثالثـة مـدة العالج يستمر كيتوكونازول، ميكونازول، كلوتريمازول، مثل اإليميدازول مركبات -5

 تحسـن يحـدث لـم وإن أسـبوع ملدة املركبات هذه وتستعمل الحوامل، عند استخدامها ويمكن الشفاء

 .للطبيب املريض يحول  العالج بدء من أسابيع أربعة بعد

 :للمريض نصائح

 من خوفا ورقية محارم وليس( شخصية منشفة واستخدام الحمام بعد جيدا الجلد تجفيف -1

 .الشعر بمجفف بالتجفيف ينصح كما )الرطوبة

 .قطنية الجوارب تكون  وأن باستمرار الجوارب تبديل  -2

 القدمين بتهوية تسمح ال التي األحذية تجنب -3

 .والحذاء الجوارب في للفطور  مضادة بودرة وضع -4

 ..أيام 7 من أكثر استخدامه يجب ال كورتيزون على يحوي  مستحضر أي :هامة مالحظة

 الجلد  والتهاب األكزيما

 .ومحمرة ة ناّز  األكزيما تكون  وقد حاّ ، أحمر طفح

 والبـراديكينين الهيسـتامين مثـل االلتهابيـة الوسـائط تحـرر  عـن نـاتج وهـذا حساسـية فـرط عـن ناتجـة :اآلليووة

 سـطو  علـى املتوضـعة Ige أضـداد مـع املحسـس العامـل تفاعـل بسـبب البدينـة الخاليـا مـن والبروسـتاغالندينات

 .الخاليا هذه

  البلوغ عند تتحسن الحاالت من % 90 وحوالي والنساء الرجال تصيب
ا
 .السنة بعمر تبدأ ما ونادرا

 الطفولة خالل األكزيما من يعانون  النا  من % 15 تقريبا و النا  من %2–1 تصيب

 .الرضيع عمر من األول  عشر االثني في تظهر الحاالت من % 60 وهنا 

 نتيجة ،)التما  أكزيما( التحسسية األكزيما مثل خارجية عوامل نتيجة األكزيما تكون  قد

 ....والصوابين واملنظفات الكيميائية املواد مالمسة أو ،)النيكل معدن ( املجوهرات املالبس، مع التما 
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 .األسبوع نهاية بعطلة األكزيما حالة تتحسن )الكرومات و االسمنت ( املباني عمال مثل املهنة نتيجة أو

 : OTC ال أدوية

 الجلـد جفـاف وبالتـالي الدسـم نقـص األكزيمـا يميـز مـا أهـم( الجلـد وجفاف تهيج تخفيف الحكة، تدبير إلى تهدف

 وحدة على املحافظة ،)نازة تكون  األكزيما من أنواع توجد ولكن

 .املسبب العامل عن االبتعاد الجاف، املتشقق الجلد

 :أسبوعيا الدنيا الكمية ،)الجفاف تدبير( املطّريات -1

- 50 g الرضيع عند. 

- 100 g سنوات 10 تحت األطفال عند. 

- 200 g البالغين عند. 

 : هما OTC   يعطيان مركبين منها يوجد : الكورتيزونات -2

 .)الكورتيزونات أضعف( كورتيزون هيدرو  –

 .)متوسط( Clobetazone كلوبيتازون –

 .املنطقة لتجفيف املمددة K برمنغنات محلول  يعطى نازة األكزيما كانت إذا -3

 .وقابض مطهر تأثير على للحصول  البوتاسيوم برمنغنات يحوي  دافئ ماء في ساعة ربع ملدة الجلد نقع يتم

 

  :الكورتيزونات وصف في  قاعدة

 سنوات 10 عمر تحت لطفل ط يع ال الهيدروكورتيزون -1

 .سنة 12 عمر تحت لطفل يعطى ال كلوبيتازون -2

 .أسبوع من أكثر املعالجة تستمر ال -3

 .)فقط واحدة أنبوبة تباع أي( غرام 15 من أكثر الواحدة املرة في ط يع ال -4

 .)امتصاص يحدث ال حتى( جرو  أو متهيجة أو مفتوحة مناطق على يوضع ال  -5

 .التناسلية واملنطقة الوجه على يستعمل ال -6

 . clobetazole هو الكورتيزونات أقوى  إن

 

 :للمريض نصائح

 .للمالبس والعطور  الغسيل مطريات وتجنب القطنية األلبسة لبس -1

 .التحسن بعد حتى بالعالج االستمرار يجب -2

 .معدية حالة ليس بأنه االقتناع -3

 

 Cold Sore السخونة حبة

 : نوعان وهو البسيط الحال فيرو  يسببه خمج

 .الشفة يصيب : األول  -
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 .تناسلي : الثاني -

 .املدرسة قبل ما سن في األطفال عند واملصادفة االنتشار كثيرة األخماج من يعتبر

 :اإلمراضية

 الغشـاء مـن والبشـروية األدميـة الخاليـا الفيـرو  يصـيب حيـث املخاطيـة، لألغشـية املباشـر التمـا  نتيجـة

 العقـد إلـى الڤيـرو  ينتقـل حيـث العصـبية النهايـات يصـيب أيضـا حويصـالت، ظهـور  إلـى يـؤدي ممـا املخـاطي

 إذا املوافـق، العصـب انتشـار مـدى علـى اضـطراب إلـى يـؤدي ممـا وينشـطه عامـل يـأتي حتـى كامنـا ويبقـى الحسـية

 .)متقطعة فترات خالل وينشط كامنا الڤيرو  يكون ( دائما ستبقى فاإلصابة مرة به اإلنسان أصيب

 .القوباء مع ويتشابه يتداخل البسيط الحأل ڤيرو  إن

 

  :مميزة عالمات مجموعة

 .)وخز حس حرارة – حكة( مثل الجلدي الطفح قبل أعراض يظهر : البسيط الحأل في : املرض سير -1

 .فجأة تظهر : القوباء أما

  غالبا الفم يصيب : البسيط الحأل : اإلصابة مكان -2
ا
 .حوله وما األنف يصيب ما ونادرا

 .واألطراف الوجه تصيب وقد الفم تصيب : القوباء

 اإلنسان صحة الشمس، ضوء ، Stress :تكون  قد البسيط الحأل في :املمرضة العوامل -3

 .)ضعيفة مناعة(

 .)السابقة بالعوامل تتحرض ال ( معهم تترافق ال القوباء أما

 : األعراض -4

 ويصبح الحويصل يظهر ثم أيام 3 - 2 حتى ساعات عدة تستمر وخز، حرقة، حكة، : الحأل

 
ا
  يكـون  سـاعة 24 خـالل ( Croute ) متقشـرا

ا
 3 -2املـريض بـه يصـاب وعـادة أيـام 10 - 7 أعراضـه وتسـتمر محمـرا

 .بالسنة مرات

 يجـف واملفـرز  ينـز الحويصـل وهـذا الحويصـل، ليظهـر سـرععا تتطـور  حاكـة، حمـراء بقعـة عـن عبـارة : القوبـاء

 جرثومي سببها السطح، على مصفر بني قشر ليعطي

Staphylococcus ، فلوكلوكزاسيلين الفوسيديك، حمض مثل بالصادات تعالج. 

 بشكل تكون  قد الفم، زاوية في تشققات عن عبارة :الزاوي  الشفة التهاب استبعاد يجب

 .حاكة غير مؤملة، التقويم، أجهزة أو الصناعي الفك أصحاب عند غالبا تظهر حبوب،

  :من يعاني مريض كل تحويل يجب

 .يوم 14 من أكثر أعراض مدة -1

 .االنتشار كثيرة أو شديدة آفات  -2

 .الوجه أو الفم في منتشرة آفات  -3

 .)......إنها ، تعب، ( أخرى  أعراض مع ترافقت إذا -4

 يكون  وهنا)الحأل ظهور  إلى تؤدي للمناعة املثبطة األدوية (مناعيا املكبتين األشخاص  -5
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 .أصعب العالج

 : OTC ال أدوية

 .تماما العالج في فعاليتها تثبت لم

 و الزنــك( الليــدوكائين زنــك، يوريــا، ،)الســنتين عمــر بعــد يســتعمل Iodine Povidone (أمونيــا، -1

 .)سنة 12 فوق  يستعمالن الليدوكائين

 جفـاف إلـى تـؤدي إنمـا نفسـه الڤيـرو  علـى تـؤثر ال أدويـة والليـدوكائين والزنـك اليـودي والبوڤيـدون  األمونيـا إن

 .الثانوية األخماج من وتوقي الحويصل

 .األلم لتخفيف ،)مخدر أو مسكن( بخاخ ليدوكائين -

2-  Aciclovir أسيكلوفير 

 .الڤيرو  تكاثر عودة ويمنع DNA polymyrase أنزيم يثبط حيث الڤيرو  على يؤثر دواء -

 .الحويصل ظهور  قبل ُيعطى الحويصل، ظهور  بعد فائدة له ليس -

  وقائيا يؤخذ -
ا
 يأخذون  Stress ال وتعرضو ظهوره على املعتادين األشخاص فمثال

 .وقائيا األسيكلوفير

 اليوم، / مرات 5 يطبق األعراض، يلطف يوم، 2 – 1 بمقدار األعراض مدة ينقص -

 .أيام 5 ملدة ساعات، 4 بفارق 

 .الحبة ألعراض املتحملين املرض ى عند دواء ألخذ داعي ال -

  :النصائح بعض

 .للشمس الحساسين املرض ى عند شمس ي واقي استعمال يجب -1

 الحويصل من يخرج فالڤيرو  )......غسيل، منشفة،( لوحده أدواته املريض استعمال  -2

 .وععدي

 

(الثؤلوالت  ) Verrucas   و   Warts ( الثآليل)

 . Human Papilloma Virus ( HPV ) هو الفيروسات من نوع هو السبب

 وتزداد املدرسة بعمر األطفال عند توجد حيث الصغيرة العمرية الفئات عند اإلصابة تظهر

 . سنة 16-12 بالعمر

  :التوضع 

- Warts-1 والركبتين اليدين تصيب. 

 Verrucas- 2 القدم أسفل شائعة فهي. 

 .التناسلية واملناطق الوجه على والثؤلوالت الثآليل تظهر أن ويمكن

افقة األعراض   :املر

 ألم مع مترافقة Verrucas وتكون  محمرة وغير نازفة وغير حاكة غير الثآليل -

 .املش ي عند

https://manara.edu.sy/



  

16 
 

  :املظهر و اللون 

 مع تتشابه مركز وفيها نافرة ملساء تكون  وعندما اللون، باهتة نافرة القرنبيط رأ  يشبه بشكل الثآليل تظهر -

 . املعدية املليساء

 هـذا ويكـون  العصـب علـى املسـتمر الضـغط هـو تحدثـه الـذي األلـم وسـبب الـزمن مـرور مـع تتسـطح الثؤلـوالت -

  األلم
ا
 . شديدا

 إزالة عند رؤيتها فيمكن  السوداء البقع هذه تظهر لم وإذا سوداء صغيرة بقع بشكل الثآليل تتظاهر عام بشكل -

 مسطحة Verrucas وتكون  الثآليل لخاليا املغذي الدموي  الوعاء عن عبارة السوداء البقع هذه العلوية، الطبقة

 بظـاهرة الثآليـل تتميـز كمـا اللحـم مسـمار عـن يميزهـا مـا وهـذا سـوداء نقطـة تظهـر الخارجيـة الطبقـة نـزع وعنـد

 . كوبنر

  :عن تمييزهما يجب   والثؤلوالت للثآليل التفريقي التشخيص

 . واليدين الوجه تصيب التي املسطحة الثآليل -

 . بالبني ملونة نافرة تكون  والتي العمر تقدم مع تظهر التي الدهنية الثآليل -

 . القدم مسامير -

 . ) مركز وذات وناعمة بارزة وتكون  فيروس ي سببها ( املعدية املليساء -

 . السن كبار عند يظهر الذي القاعدية الخاليا سرطان -

  :الطبيب إلى  التحويل

 . التناسلية الثآليل -1

 . متغير لونها منتظمة، غير حواف لها حاكة، الثآليل تشبه آفة أي -2

 القدم حصول  لتفادي الصفصاف حمض استعمال يجوز  ال السكري  مرض ى عند -3

 . السكرية

 منتشـرة كانتالثآليـل إذا أو عامـا الخمسـين سـن بعـد مـرة ألول  ثآليـل ظهـور  أو الوجـه علـى ثآليـل وجـود -4

 . تحريض دون  من ونازفة حاكة أو واسع بشكل

 

 

 : OTC ال أدوية

  وعستعمل الجلدية للتقرنات حال العالج، في األول  الخيار وهو الساليسيليك حمض -1

 املرضـ ى عنـد يسـتعمل ال لكـن الحوامـل عنـد حتـى املوضـعي لالسـتخدام آمـن ، %50-11 بتراكيـز

  القـدم تغسـل اسـتعماله وقبـل ,السـكرية القـدم حـدوث خطـر يزيـد ألنـه السـكريين
ا
 بحجـر وتحـف مـثال

 .املستحضر يوضع ثم املتقرنة الطبقة طر  لسهولة الخفان

 . Verrucas لعالج يوميا مرتين ويطبق ألدهيد الفورم -2

 . ألدهيد غلوتار -3
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 هـذه تسـتخدم وال الثؤلـوالت، لعـالج وتسـتعمل Podophyllum و الصفصـاف حمـض بـين مشـاركة -4

 . للبودوفيلوم لألجنة واملشوه السام التأثير بسبب موضعيا حتى واملرضعات الحوامل عند املشاركة

 . للتقرنات الحال اللبن وحمض الصفصاف حمض بين مشاركة  -5

 الطبيب إلى املريض يحول  املعالجة فشل وعند أشهر 3 ل يحتاج والثؤلوالت الثآليل عالج

 بدرجة يمتاز الذي السائل اآلزوت باستخدام وذلك Cryotherapy بالتثليج للمعالجة

 .بالليزر املعالجة يمكن كما مئوية، درجة  180 حرارة

 

 Corns , Calluses القدم مسامير

Corns  :نتـوء علـى واالحتكـا  الضـغط بسـبب القـدم أصـابع فـوق  تظهـر والتـي القـدم فـي الظـاهرة التقرنـات وهـي 

 . عظمي

Calluses اليـد راحـة علـى الرياضـيين عنـد تظهـر أن ويمكـن القـدم أسـفل التقرنـات هـذه وتالحـظ :  الشسـن أو 

 .املوسيقا وعازفي الكتاب عند اليد أصابع ورؤو 

  :التفريقي والتشخيص املميزة األعراض

 املستمر الضغط عن ناجما األلم يكون  القدمية التقرنات حالة في أنه املالحظ من : األلم -1

 الجلدية الثآليل عن الناتج األلم أما الحذاء خلع عند األلم هذا ويزول القدم، وأصابع الحذاء بين ما املنطقة في

 . ضيق أو مريح الحذاء كون  عن النظر بغض املريض به فيشعر

 مفرطة منطقة بشكل تكون  والشسن القدمية فالتقرنات املظهر معرفة من بد ال : املظهر -2

 . سطحها على السوداء بالبقعة تمتاز التي الثآليل عكس أصفر، لون  وذات التقرن 

 سـطح علـى فتتواجـد الثؤلـوالت أمـا القـدم، أصـابع بـين مـا أو رأ  علـى املسـامير تتوضـع : اآلفووة توضووع  -3

 . القدم أخمص

 األحذيـة لـبس بسـبب النسـاء عنـد شـائع بشـكل تالحـظ والتـي Bunions بالوكعـة يسـمى مـا نفـي مـن بد ال -4

 االلتهابيـة املنطقـة وتقسـو يرتشـح الوقـت مـرور ومـع زاللـي، كـيس يتشـكل حيـث العـالي والكعـب الضيقة

 . وتتقرن 

 

 OTC ال : أدوية

 .الثآليل أدوية مثل

 : للمريض نصائح

 عند مريحة قطنية حشوة يستعمل ذلك ينجح لم وإذا والعالية الضيقة األحذية تجنب  -1

 . للضغط املعرضة األماكن

 . املفتوحة األحذية لبس -2

 االستراحة عند القدمين رفع  -3
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 Scabies الجرب

 اللـون  ذو )اإلبـرة خدوش مثل( الثلم هو يميزه ما وأهم الشديدة الحكة هو فيه عرض وأهم الجرب هامة تسببه

 ومـوت التلقيح بعد فيه بيوضها لتضع الثلم هذا بإحداث اإلناث تقوم حيث بحويصل، واملنتهي الرمادي املزرق

 التـي الفضـالت يومـا، عشـر أربعـة بعـد جديـد مـن وتتـزاوج تنضـج ثـم يرقـات إلـى وتتحـول  البيـوض تفقـس الـذكر،

 تسبب التي هي الحشرة تخلفها

 .ليظهر أسابيع 6 فترة يأخذ والذي التحسس ي التفاعل

  :اآلفة توضع 

 : عند توضعي ذلك إلى وباإلضافة والفخذين واملعصمين األصابع وأطراف األصابع بين الجرب يظهر

 . النقرة القدم، أسفل الرأ ، : األطفال -

 . والحلمتين الثدي : النساء -

 . والصفن القضيب جلد : الرجال -

 

  :التفريقي التشخيص

 يالحظ الذي العقبولي  الجلد التهاب وعن مرضية، بقصة املسبوق  التماس ي الجلد التهاب عن الجرب تمييز يجب

 والجذع العجزية واملنطقة والركبتين الكوع في  تظهر حويصالت أو حطاطات وجود مع وشديدة مزمنة حكة فيه

  ولكنها
ا
 . اليدين في تالحظ ما نادرا

 

 : OTC ال أدوية

 :مثل طفيليات مضادات هو فالعالج طفيلي السبب أن بما

 ( الكـريم يطبـق املعالجـة، فـي األول  الخيـار وهـو :البيرمتوورين -1
ا
 الجسـم كامـل علـى )الشـهرين عمـر مـن بـدءا

 .أسبوع بعد ثانية مرة تطبيقه ويمكن ساعة، 12 – 8 مدة ويتر 

 . غسول  بشكل والحوامل العمرية الفئات لكل يعطى : البنزيل بنزوات  -2

  يعطى :ماالتيون  -3
ا
 ) سائل ( الجلد على ساعة 24 مدة ويتر  أشهر، ستة عمر من بدءا

 اليوم في واحدة مرة بمعدل الرأ  وفروة الوجه عدا ما الجسم به يفر  :كروتاميتون  -4

 . أيام 5- 3 بفاصل

 جهازيـا إعطـاؤه ويمكـن أسـابيع بعـدة املعالجـة بعـد تسـتمر التـي الحكـة لتخفيـف : الهيسووتامين مضوواد -5

 هيستامين مضاد يعط ال مزمنة الحكة تكون  عندما معممة، الحكة ألن موضعيا وليس

 .أول  جيل

 . األسرة أفراد لكل العالج يعطى : مالحظة
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 Acne vulgaris الشباب حب

 :مقدمة

 ويكثر عند البيض الجنسين يصيب سنة 18-12 بعمر الشباب نحو ويتجه    %80-60 بنسبة ينتشر

 السود عند ندبات يتر  ولكن البيض

 بـه تصـاب أن سـنة 30ـ الـ بعمـر للنسـاء ويمكـن  سـنة 19-15بعمـر  والشـباب سـنة17-14 بعمـر الفتيـات يصـيب

 .التحويل يتوجب وعندها

 األخرى  الحاالت حيث  فقط، الخفيفة الحاالت في إال الصيدلي يتدخل  وال وشديد، ومتوسط خفيف : أنواع 3 له

 .واألكتاف والصدر الظهر تصيب

 :اإلمراضية

 الدهن إفراز استجابةفي وفرط زيادة البعض عند يحدث التستوسترون هرمون  نتيجة

 تـدفق يمنـع ممـا املسـام فتحـة فـي تقـرن  ذلـك ويرافـق .الـزؤان ظهـور  إلـى يـؤدي ممـا )الدهنيـة البشـرات فـي يحـدث(

 االلتهابية املنتجات وتتراكم ( propiono bacterium acne ) املسببة للجراثيم نمو وبالتالي محتبسا وبقاءه الزهم

 .بالقيح اململوءة البثرة تشكل إلى يؤدي مما البيض الكريات وتستدعى

 :التفريقي التشخيص

 هنا الزؤان واليكون   الشباب بحب شبيهة أعراضا يبدون  معينة زيوت مع يتماسون  الذين العمال بعض -1

 .موجودا

 األشـخاص ويصـاب زؤان وجـود بدون  ولكن بثرات، مع األوعية توسع نتيجة محمرة حطاطات :الوردية -2

 .سنة 40 ال عمر بعد بها

 ,اآلزاتيــوبرين ,الفينيتـــوئن ,الهرمونيـــة الحمــل موانــع بعــض ,الليثيــوم مركبـــات :األدويـــة بعــض -3

 .الريفامبيسين

  : OTCال وأدوية النصائح

 :املعطاة النصائح من

 .الدهنية املكياجات عن االبتعاد 1- 

 .للبشرة مجففة مستحضرات استخدام 2- 

 .العالج وجوب على التأكيد 3- 

 .الندبات لتشكل تجنبا البثرات تحك أال 4-

  مفيـد يكـون  قـد للشـمس التعـرض 5-
ا
 بعـد للتصـبغات مسسـبة أدويـة يأخـذون  الـذين املرضـ ى عنـد الحـذر ولكـن ا

 .)بيروكسيد والبنزويل الرتينوئيدات( للشمس التعرض

 .الحالة يفاقم أن يمكن ولكن الشباب حب يسبب ال النفس ي التوتر  6-

  ليس7- 
ا
 .شباب حب تسبب أن يمكن واملكسرات الشوكوال أن مؤكدا

 

  : OTCال أدوية
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 .التقرن  وإزالة الدهن إلفراز إنقاص :املعالجة في املبدأ

 وتـأثير زؤان ومـانع التهـاب كمضـاد قليلـة وخـواص للجـراثيم، قاتلـة خـواص لـه :بيروكسـيد بنزويـل  -1

 %5 أو 2.5 بتركيز يوجد . ًّ بيضامل تأثيره من الحذر ويجب .مجفف

 أسبوعا. 12-8 بعد التحسن ويكون  والحروق االنسالخ لحدوث منعا تزاد ثم خفيفة بتراكيز ونبدأ

 .الكبريت ومركبات الصفصاف حمض -2

 أشهر6 قبل تحسن يالحظ ال حيث طويل الشباب حب عالجإن 

 أسابيع تحسن بسيط 4-6

 %40أشهر تحسن بنسبة  2-3

 %75أشهر : تحسن فوق  6بعد 

 .املريض منه يشفى لكي أعوام لعشرة الشباب حب  يحتاج وأحيانا
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