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الحاالت الجلدية –مدخل إلى صيدلة املجتمع   

 صيدلي املجتمع

هو الشخص القادر على تقديم الخدمة الطبية نتيجة ملعلوماته الواسعة في مجال األدوية و األمراض و قدرته 

الكبيرة على طرح األسئلة على املريض بهدف التوصل إلى التشخيص التفريقي السليم لكل حالة يواجهها في 

 له.مكان عم

 أهمية دور صيدلي املجتمع

 صرف األدوية بموجب وصفات طبية •

توضيح كيفية استعمال الشكل الصيدالني للدواء املوصوف بطريقة سليمة و مدة العالج و تزويد املرض ى  •

بالنصائح الواجب إتباعها و التقيد بها و ذلك لتجنب التأثيرات الجانبية السمية لألدوية ومنع حدوث 

: يجب االستمرار بتناول الصادات الحيوية التداخالت الدو 
ا

 Antibioticsائية و لضمان نجاعة العالج. مثال

 حتى لو تحسنت األعراض

ا مكان الخدمة التي يقدمها الطبيب و خاصة  • قد تحل الخدمة الطبية التي يقدمها صيدلي املجتمع أحيانا

ا لكونها مفتوحة  خالل مزاولة الصيدلي ملهنته في الريف حيث تعتبر الصيدلية وجهة املريض األولى نظرا

ا. ا مسبقا  لكافة شرائح املجتمع و ال تتطلب موعدا

تقع على عاتق صيدلي املجتمع مسؤولية كبيرة في حسن تدبير الحاالت املرضية املختلفة بعد أن يتوصل إلى  •

 و م
ا
 للمريض التشخيص السليم للحالة ليعطي الدواء املناسب / األدوية املناسبة األكثر نجاعة

ا
 OTCالءمة

 أو يقوم بتحويل املريض إلى األطباء األخصائيين أو اإلسعاف إن اقتضت الحاجة.

 صيدلي املجتمع له دور تثقيفي للمرض ى، حيث يعتبر بمثابة املرشد والناصح األول للمريض. •

 

إدراكنا أن يشار إلى األشخاص الذين يسعون للحصول على املشورة بشأن األعراض كمرض ى ، على الرغم من 

ا أصحاء ولديهم بعض األفكار حول أعراضهم.  الكثيرين سيكونون في الواقع أشخاصا

يحتاج الصيدلي إلى أخذ هذه العوامل في االعتبار أثناء االستشارة وتمكين مشاركة املريض من خالل استخالص 

 آراء املريض وتفضيالته.
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 الحاالت الجلدية

 تشريح الجلد: 

 يتكون الجلد من جزئين ثالث طبقات:

a)  البشرةepidermis - ية قليلة السماكة طبقة خارج 

البشرة هي الطبقة الواقية الرئيسية للجلد ولها أربع طبقات مميزة، من األسفل لألعلى: طبقة الخاليا القاعدية 

 الطبقة القرنية. –الطبقة الحبيبية  –الطبقة الحرشفية  –

ر البشرة وتشكيل الطبقة القاعدية بنشاط لالنقسام، مما يجبر الخاليا الجديدة على التحرك عب خاليا تخضع

ا.  35الطبقة الخارجية القرنية. تستغرق هذه العملية )دوران الخاليا( حوالي   يوما

b)  األدمةdermis -  طبقة داخلية أكثر سماكة 

مصنوعة من النسيج الضام، الكوالجين الذي يعطيها القوة، واأللياف املرنة للسماح بالتمدد. توفر األدمة 

داداها بالدم واألعصاب. كما توجد في األدمة بصيالت الشعر والغدد الدهنية الدعم للبشرة وكذلك توفر إم

 والعرقية.

c)  طبقة تحت الجلد hypodermis 

 من الخاليا الدهنية والكوالجين. هي الطبقة األعمق من الجلد، تتكون من شبكة 

 اضطرابات فرط التكاثر

قه الخاليا للهجرة من الطبقة القاعدية إلى يحدث زيادة في معدل دوران الخاليا وقصر الوقت الذي تستغر 

التهاب الجلد  –قشرة الرأس  –أيام(. من اضطرابات فرط التكاثر: الصدفية  4 - 3الطبقة الخارجية القرنية )

 الدهني

 Psoriasisصدفية ( ال1

ا من الصدفية هو الصدفية اللويحية  ٪  90-80، وهو ما يمثل حوالي plaque psoriasisالشكل األكثر شيوعا

هو مرض غير مهدد للحياة، ولكن اعتمادا على مدى وشدة اآلفات، يمكن أن يكون للصدفية تأثير  من الحاالت.

هي   scalp psoriasisالصدفية اللويحية وصدفية فروة الرأس  عميق على عمل الشخص وحياته االجتماعية.

 األشكال الوحيدة التي يمكن أن يدبرها صيدلي املجتمع.
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 االنتشار •

ا في العقد  - يمكن أن تظهر في أي وقت في الحياة . (٪3٪ و 1انتشار بنسبة )اضطراب جلدي شائع  - أكثر انتشارا

 نادر عند الرضع وغير شائع عند األطفال. يتأثر الجنسين بالتساوي. الثاني والخامس.

 املسببات املرضية •

٪ من حاالت الصدفية( فإن  50 يقل عن هي اضطراب مناعي له تأثير وراثي وقد ارتبط هذا بما الالصدفية 

االستعداد الوراثي للصدفية ال يعني بالضرورة التعبير عن املرض فقد تكون هناك حاجة لعوامل بيئية للتعبير 

 السريري للصدفية.

 :أو اشتداد أعراضهالصدفية ظهور االعوامل التي قد تكون محفزة ل -

 ديةااللتهابات كالتهاب الحلق أو االلتهابات الجل •

 التعرض للدغ الحشراتأو الصدمات الجلدية، مثل حروق الشمس والجروح والتهاب الجلد التماس ي  •

وتسمى أيضا استجابة كوبنر وهي ظهور آفات جلدية جديدة  - Köbner phenomenon)ظاهرة كوبنر 

 (على خطوط إصابة جلدية

 الضغط النفس ي •

 الكحولية  –التدخين  •

 نقص فيتامين )د( •

 بعض األدوية •

 املظاهر السريرية •

 يةصدفية اللويحال 

ذات مظهر شمعي المع وحدود واضحة آفات مميزة بلون سمك السلمون الوردي مع قشور بيضاء فضية 

 املعالم. 

 تسبب حكة خفيفة وألم.

يمكن أن تكون اآلفات مفردة أو متعددة، وتختلف في الحجم. إذا تمت إزالة القشور على سطح اللوح بلطف ثم 

ا من الشعيرات الدموية املتوسعة السطحية مثل نقطة حمراء تشبه آلفة، فإنها تم فرك ا ا دقيقا تكشف نزيفا

 عالمة تشخيصية.وهي  Auspitz signرأس الدبوس  تعرف باسم عالمة أوشبيتز 
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 تتوضع بشكل متناظر. أماكن التوضع هي: -

 .قرب السرة فوق العانة -الشق االليوي  -الركبتين  –املرفقين  -الجبهة  -الرأس 

 صدفية فروة الرأس 

ا في فروة الرأس - ا طفيفا  خفيفة تظهر احمرارا

 شديدة مع إصابة الرأس الكلّية والتهاب ملحوظ وقشور كثيفة.  -

ا ما يمتد االحمرار إلى ما بعد هامش الشعر ويمكن رؤيته عادة خلف األذنين.  غالبا

 التشخيص التفريقي •

 السؤال الداللة املرضية

 ر وغالبا ما تحدث ألول مرة في السنوات املبكرة من العمر.في أي عم

عند املرض ى الصغار والكبار تميل اآلفات إلى أن تكون غير نمطية، مما قد يجعل التشخيص 

 أكثر صعوبة

 ؟بداية األعراض

ا ما تظهر الصدفية في توزيع متناظر وتتضمن فروة الرأس والجوانب الباسطة للمرفقين  غالبا

ا أن يتأثر الشق األل والركبتين.  وي والسرة.ييمكن أيضا

 lichenالحاالت التي تشبه الصدفية، لها توزيع مختلف عن الصدفية مثل الحزاز املسطح 

planus  ا داخل املعصمين( والنخالية الوردية  )الفخذين والجذع( pityriasis rosea)غالبا

 ؟انتشار الطفح

، على عكس ا
ا
 مميزا

ا
 لتهاب الجلد وااللتهابات الفطرية.ال تعتبر الحكة عرضا

ا ُيالحظ إصابة األظافر في شكل انحالل  عند املرض ى الذين يعانون من الصدفية املزمنة غالبا

ا أو أكثر من األظافر.  الظفر )انفصال صفيحة الظفر عن سريره( ويمكن أن يشمل واحدا

 ؟أعراض أخرى 

 
ّ
ر كميزة واضحة. ال ُيرى هذا مع تتميز الصدفية اللويحية وصدفية فروة الرأس بالتقش

 الحاالت الجلدية الشائعة األخرى )مثل التهاب الجلد( أو أشكال أخرى من الصدفية

عندما تكون إصابة فروة الرأس خفيفة من الصعب التمييز بين الصدفية والتهاب الجلد 

 الدهني

 ؟مظهر الطفح

آفات في املاض ي. تعتبر الصدفية مرض منتكس، ومن املرجح أن يكون املريض قد أصيب ب

األمراض الجلدية األخرى، مثل االلتهابات الفطرية، حادة وال يكون لدى املرض ى عادة تاريخ من 

 املشكلة

 ؟التاريخ املرض ي
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 الحاالت التي يجب على صيدلي املجتمع استبعادها  •

 Seborrhoeic dermatitisالتهاب الجلد الدهني . 1

 لزهمي / األكزيما الدهنية( هو شكل شائع مزمن من التهاب الجلد.التهاب الجلد الدهني )ا

 يؤثر بشكل رئيس ي على املناطق الدهنية من فروة الرأس والوجه والجذع.

مشكلة ألن العالج  ليستمن الصعب تمييز صدفية فروة الرأس الخفيفة عن التهاب الجلد الدهني ولكن 

 
ا
 هو نفسه. للحالتين غالبا

  Guttate psoriasisية و طر الصدفية الق. 2
 
  raindrop psoriasisصدفية قطرة املطر  تسمى أيضا

سم( مغطاة بقشور خفيفة على الجذع والرقبة الجزء القريب من  1تقرحات صغيرة حمراء متناثرة )أقل من 

 األطراف. 

، عادة لدى املراهقين،  ؤهبينامل لدى األشخاص تحدث
ا
 .تتبع عدوى الحلق بالعقدياتو وراثيا

 قد يحدث تفش ي واحد يختفي من تلقاء نفسه، أو قد تحدث نوبات متكررة. 

 قد تتحسن مع عالج السبب. : بالضوء والستيروئيدات املوضعية أو الفموية.عالجال

 Flexural psoriasisصدفية الثنيات . 3

 
ا
ضية، ولكنه المع ، حيث ال يتميز بالقشور الف(لطبيعة الرطبة للجلد)بسبب ا مظهر الصدفية يختلف قليال

ا.واضحة لون األحمر الداكن وحدود تتميز ب وذو ملمس ناعم.  تتوزع في ثنايا الجسم وخاصة الفخذين  جيدا

 واإلبطين. 
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 فطرية ثانوية انتانات : املضاعفات

  calcineurinمثبطات الكالسينيورين  –مركبات شبيهة بفيتامين د   –: الستيروئيدات املوضعية العالج

 –مطريات   –مضادات فطرية  –مثبطات مناعة(  pimecrolimusو مرهم   tacrolimusية )مرهم املوضع

 حاالت الكيراتين.

 Tinea corporisسعفة الجسم  . 4

  إصابة فطرية
ا
 مثل الصدفية اللويحية.  يمكن أن تبدو ظاهريا

  Lichen planusالحزاز املسطح . 5

رجوانية ومسطحة، مثيرة للحكة، -
ُ
تظهر عادة على األسطح الداخلية للمعصمين وعلى الساقين  نتوءات أ

 واألظافر.

ا مع قروح  ا شريطية بيضاء، وأحيانا اة بالغشاء املخاطي )الفم، املهبل( بشكل بقعا
َّ
ط

َ
غ
ُ
تظهر كذلك في املناطق امل

 مؤملة )في الفم تشبه شبكة العنكبوت(. 

ا ما تصيب البالغين في منتصف العمر. يصيب الحزا  غالبا النساء في منتصف العمر. ز املسطح الفموي غالبا

 الحالة غير ُمعِدية –مناعي  : املسبب

ة الشديدة قد  :العالج
َّ
ا بمفرده في مدة تتراوح من شهور إلى سنوات. إذا شعر املريض باأللم أو الَحك يختفي غالبا

صَرف بوصفة طبية.
ُ
  يحتاج إلى تناول األدوية التي ت

  Pityriasis roseaالنخالية الوردية . 6

ا بعد أيام قليلة من عدوى فيروسية تنفسية عليا )سعال أو برد أو التهاب الحلق( ت  تبع أحيانا

-2وهي بقعة حرشفية كبيرة بقطر  target’ disc lesion‘آفة القرص "املستهدفة" تتشكل في البداية بقعة هيرالد: 

 بيضاوية باللون الوردي أو األح سم 5
ا
 مر على الجذع. ومرتفعة قليال

يوم( بشكل بقع حرشفية )قشور( مسطحة صغيرة على الظهر أو  20 – 1بعد أسبوع )ثم يظهر الطفح الجلدي 

 البطن تشبه في شكلها نمط شجرة الصنوبر.

 النخالية الوردية قد تسبب حكة شديدة، لكنها ال تسبب حكة في معظم الحاالت. 

 (.35 -10صيب الشباب )األعمار تأكثر ما 
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عن عدوى فيروسية. النخالية الوردية  ةكون ناتجتقد و  لسبب الدقيق للنخالية الوردية غير واضحا  ملسبب:ا

 معدية.غير 

 )خالل تشفى : العالج
َ
أسيكلوفير  - مضادات الهيستامين – الكورتيكوستيرويدات املوضعية(. أسابيع10-4ذاتيا

 العالج بالضوء.  –

 Medication- exacerbated psoriasisالصدفية املتفاقمة باألدوية  •

مضادات االلتهاب غير  -مثبطات اإلنزيم املحول لألنجيوتنسين  -حاصرات بيتا  -مضادات املالريا  -  الليثيوم

 الستيرويدية. 

أدوية األخرى تم اإلبالغ عن ارتباطها بالصدفية، منها: ديجوكسين ، أميودارون ، سيميتيدين ، الصادات 

 لين والبنسلين( ، جمفيبروزيل.الحيوية )التتراسيك

 الحاالت الواجب على صيدلي املجتمع تحويلها  •

 اآلفات واسعة النطاق، تتبع العدوى الحديثة ، لديها صدفية غير نمطية -

 آفات تسبب حكة متوسطة إلى شديدة -

 آفات تشير إلى أشكال أكثر حدة من الصدفية -

 ظهور أو تفاقم اآلفات أثناء تناول األدوية  -

 شتبه في أن الدواء هو العامل املسبب، فيجب إعادة تقييم العالجإذا ا -

 

 OTCأدوية الـ  •

 Dexpanthenolمثل الفازلين والكريمات واملراهم الحاوية على  Emollients املطريات. 1

 يجب تطبيق جميع املطريات بانتظام مع عدم وجود حد أقص ى لعدد مرات استخدامها

 الجلد لتقليل التهيج والتشقق والجفافتساعد في تليين القشور وتهدئة 

 ليس لها تأثيرات جانبية وال تتداخل مع األدوية

 بشكل محاليل salicylic acid + lactic acid – Urea. حاالت الكيراتين مثل 2

طّبق
ُ
 في إزالة القشور  تشارك مع املطريات للمساعدةعلى الجلد أو فروة الرأس.  ت

 مولتيتار( شامبو ). قطران الفحم الحجري 3
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له رائحة قوية ويصبغ  : يعتبر خط معالجة ثاني أو ثالث. يمكن أن يسبب تهيج الجلد أو فروة الرأس. مالحظة

 الجلد واملالبس.

 . ديثرانول بشكل مرهم4

يجب تجربة أقل قوة في البداية ملدة أسبوع واحد على األقل ثم زيادتها إلى تركيزات أعلى. الهدف هو الوصول 

ا   أسابيع إلى أعلى قوة يمكن تحملها والتي تؤدي إلى أفضل تأثير عالجي. 4على مدى تدريجيا

 مرة باليوم
ا
 يطبق موضعيا

 ال ينبغي استخدامه بشكل روتيني بسبب االحتمالية العالية لتهيج الجلد و / أو الحرق.

 رائحة قوية ويصبغ الجلد واملالبس

 شكل مرهم و كريممتوفر ب calcipotriolمثال  D. نظائر فيتامين 5

 . الستيروئيدات القشرية املوضعية الضعيفة6

 :OTCأدوية ليست  •

o ميثوكزالين  Methoxsalen : بالتزامن مع تعرض الجلد لألشعة فوق البنفسجية يستخدم A  من

 .sol. – tab. – cap  -املصباح أو ضوء الشمس 

o  تاكروليموس tacrolimus   -  بيمكروليموسpimecrolimus  :ات الكالسينيورين مثبط- cream 

ا في 90يتحسن   .عطلال٪ من مرض ى الصدفية عند تعرضهم ألشعة الشمس ويالحظ معظم املرض ى تحسنا
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 Dandruff (Pityriasis Capitis)( قشرة الرأس 2

 ابية.حالة جلدية مزمنة ومتكررة غير التهمن اضطرابات فرط التكاثر وهي 

ا. تؤثر على كال الجنسين عند األطفال قبل  شائعةغير ولكنها  جميع الفئات العمريةوتصيب  القشرة شائعة جدا

 سن املراهقة

 املسببات املرضية •

  Malasseziaفطر الخاليا مسؤولة عن القشرة، ولكن ركزت األبحاث على الدور الذي يلعبه  تكاثرزيادة معدل 

ا باسم  ألدلة غير قاطعة فيما يتعلق بما إذا كانت ولكن مازالت ا (Pityrosporum ovale)املعروف سابقا

 .املالسيزية هي السبب الرئيس ي للقشرة أو عامل مساهم

 املظاهر السريرية •

 كة ومتقشرة. اتكون فروة الرأس جافة ح

 قشور تكون مرئية في الشعر بالقرب من فروة الرأس، ويمكن رؤيتها على األكتاف واملالبس.ال

 OTCأدوية الـ  •

 hypoallergenic shampooشامبو مضاد للحساسية  .1

 )مضاد لالنقسام( coal tarقطران الفحم  .2

 )مضاد فطري( بشكل شامبو وغسول  Selenium sulphideكبريتيد السيلينيوم  .3

ين ثم مرة يجب على البالغين واألطفال فوق سن الخامسة استخدام املنتج مرتين في األسبوع ملدة أسبوع

  وع ملدة أسبوعين ثم عند الضرورة.واحدة في األسب

ا أمالحظة . : يجب تجنبه إذا كان الجلد ملتهبا
ا
 ألنه قد يسبب تهيجا

ا
يمكن أن يتسبب في تغيير لون  و متشققا

 له رائحة كريهة. الذهب والفضة واملجوهرات املعدنية األخرى. يغير لون  الشعر ولون أصباغ الشعر.

 .سنوات 5لألطفال يوصف ابتداء من عمر  يفضل تجنبه عند الحامل واملرضع.

 )مضاد فطري+مضاد انقسام( بشكل شامبو Zinc Pyrithioneبيريثيون الزنك  .4

 لزنك بشكل يومييجب استخدام املنتجات التي أساسها ا

 في الجلد لذلك يجب أن يؤخذ في االعتبار عند عالج املرض ى الذين يعانون من التهاب مالحظة
ا
: يسبب التهابا

 الجلد
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 )مضاد فطري( بشكل شامبو Ketoconazoleكيتوكونازول  .5

 يمكن استخدامه لعالج نوبات القشرة الحادة أو للوقاية. 

 دقائق قبل شطفه.  5إلى  3ر الرطب مع ترك الشامبو ملدة لعالج الحاالت الحادة: يطبق على الشع

 أسبوع.  2-1للوقاية: يستخدم مرة كل  أسابيع. 4 - 2يكرر مرتين في األسبوع ملدة 

ا ما يتسبب في تغير لون مالحظة ا بالحرق عند التطبيق ونادرا : يمكن أن يسبب حكة موضعية أو إحساسا

 الشعر.

 )حال للتقرن( حمض الساليسيليك .6

_____________________________________________ 

 Seborrhoeic Dermatitis( التهاب الجلد الدهني 3

 هناك نوعان مميزان من التهاب الجلد الدهني: 

 ( cradle capخبزة الرأس ) شكل يصيب األطفال. 1

. يبدأ عادة في سن الرضاعة قبل سن 
ا
. 6وهو األكثر انتشارا

ا
 أشهر وعادة ما يشفى ذاتيا

 شكل يصيب البالغين. . 2

جات متفاوتة من الشدة ، تتراوح من قشرة خفيفة إلى شكل حاد وشديد عند مرض ى متالزمة يمكن أن يظهر بدر 

ا. ا ومستمرا  نقص املناعة املكتسب )اإليدز(. يميل إلى أن يكون مزمنا

ا. ا ومستمرا  يميل إلى أن يكون مزمنا

ا في الرجال منه في النساء ا في األشخاص الذين يعانو . أكثر شيوعا ن من مرض عصبي كامن كما أنه أكثر شيوعا

 .(باركنسون  )داء

 املسببات املرضية •

 على الرغم من اسمها ال توجد تغييرات في إفراز الزهم. 

 مثل الصدفية والقشرة، يتميز التهاب الجلد الدهني بزيادة معدل تكاثر الخاليا.

ا من اآلليات ال يزال السبب الدقيق اللتهاب الجلد الدهني غير معروف وقد تم طرح العديد من النظ ريات، بدءا

 املناعية والهرمونية والتغذوية. 
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ا في تطوير التهاب الجلد الدهني. ومع ذلك ، لم يثبت بعد ما إذا كان لها  ا مهما مثل القشرة، تلعب املالسيزية دورا

 ض السريري اللتهاب الجلد الدهني.دور أساس ي أو ثانوي في العر 

 املظاهر السريرية •

دهنية تصيب الجزء املركزي من الوجه وفروة الرأس والحاجبين والجفون واألذنين قشور كبيرة صفراء 

والطيات األنفية ووسط الصدر. الطفح أحمر اللون ذو مظهر دهني مع 

  حكة خفيفة أو معدومة.

 املضاعفات: 

 التهاب أذن خارجية –التهاب جفن 

 الحاالت التي يجب على صيدلي املجتمع استبعادها  •

 Psoriasisالصدفية  .1

 Rosaceaالعد الوردي  .2

  Atopic dermatitisالتهاب الجلد التأتبي  .3

 (سعفة املبرقشة)ال Pityriasis versicolorالنخالية املبرقشة  .4

 ( Malassezia spp٪ من الحاالت سببها 90شائعة في الجلد )فطرية عدوى 

مختلفة )لذلك تعرف  يشبه النخالة بألوانبشكل قشور سطحية دقيقة عبارة عن طفح جلدي متقشر 

ا لتشكيل لويحات أكبر.  1وعادة ما تكون اآلفات صغيرة )> باملبرقشة(  سم( ولكن يمكن أن تتحد معا

ا عند تقع على الجذع العلوي )الصدر والظهر والعنق والذراعين(. وعادة ما يسلم الوج ه. وهو أكثر شيوعا

 املناخات الرطبة. تظهر في ال يتسبب الطفح الجلدي في حكة كبيرة.الشباب. 

 األدوية التي يمكن أن تؤدي إلى أو تزيد من التهاب الجلد الدهني .5

 :يرتبط عدد من األدوية بإثارة أو تفاقم التهاب الجلد الدهني املوجود. وتشمل هذه املواد

cimetidine، griseofulvin، haloperidol، interferon alfa، lithium، methyldopa، phenothiazines 

 OTCأدوية الـ  •

 خيارات عالج التهاب الجلد الدهني هي نفسها مثل قشرة الرأس.
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 : بالنسبة للرضع

 االستخدام اليومي لشامبو األطفال -

ا باستخدام شامبو  - يمكن إزالة القشور عن طريق تطبيق زيت الزيتون على فروة الرأس طوال الليل، متبوعا

 .مبو عالجي يحتوي على قطران الفحمإذا استمرت األعراض ، يمكن تجربة شا. لألطفال في صباح اليوم التالي

 إذا فشل ذلك، يجب إحالة الطفل إلى الطبيب.

 :البالغين عند

 بيريثيون الزنك: للحاالت الخفيفة 

 السيلينيوم والكيتوكونازول.  الحاالت املتوسطة والشديدة:

 .(OTC)ليست ت والكورتيكوستيرويدات فعالة وجه والجذع، تكون مضادات الفطرياإصابة ال

____________________________________________ 

 Fungal skin infections( انتانات الجلد الفطرية 4

 مجموعتان رئيسيتان من الفطريات تصيب اإلنسان: 

  خمائر املبيضاتCandida yeasts 

  الفطريات الجلديةDermatophytes 

 فقط.  dermatophyteفي هذا القسم سندرس االلتهابات الجلدية 

 :االلتهابات الجلدية في الجلد حسب املوقع التشريحي، على سبيل املثال تصنف

 Athlete’s foot (tinea pedis)قدم الرياض ي )سعفة القدم(  -

 scalp ringworm (tinea capitis)سعفة فروة الرأس )سعفة الرأس(  -

 tinea cruris (jock itch)( "عدوى الفخذ )سعفة الفخذ أو "حكة جوك -

  ringworm of the skin (tinea corporis)عفة الجسم( سعفة الجلد )س -

ا في صيدلية املجتمع  الشكلين األوليين هما األكثر شيوعا
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 املسببات املرضية •

 تغزو الطبقة املتقرنة للجلد والشعر واألظافر ولكنها ال تتغلغل بشكل عام في األنسجة الحية.  معدية.حالة 

في حين يمكن الحصول على إصابة في  (،التبديلرف املشتركة )غرف قدم الرياض ي يتم اكتسابه من الغ عدوى 

 قدم املوجودة.السعفة من العدوى الذاتية الفخذ من املناشف ومالءات السرير امللوثة، أو عن طريق 

 املظاهر السريرية •

 السعفة املوقع األعراض

لونها أبيض، حاكة، ذات رائحة، التقشرات والتشققات غير جافة 

 معندة. وقد تصبح

بين األصابع خاصة 

بين االصبعين 

 االخيرين

 سعفة القدم

طفح بني محمر متوسف محدد مع حكة شديدة وقد ينتشر إلى 

 األرداف.
 سعفة الفخذ الوجه األنس ي للفخذ

ا.  بقع حاكة وردية أو حمراء متقشرة مع حدود ملتهبة محددة جيدا

" أي central clearing" منطقة مركزية شافةبمرور الوقت ، تظهر 

ا للنمو الفطري، لذلك تسمى بـ منطقة   ringwormمقاومة نسبيا

 متداخلة.دوائر متعددة أو بشكل  فردة أومنيمكن أن تكون 

 الجذع
 سعفة الجسد

 

ظفر قاس ي، سميك، أصفر عاتم، ثم يتعرض للتشقق والتقصف 

 وعندها يحتاج إلى عالج جهازي.
 األظافر

 ر األظافرفط

في معظم الحاالت، يمكن تحديد العوامل املؤهبة في تطور عدوى األظافر: على سبيل املثال 

، عدوى الجلد األولية )سعفة القدم(، في املرض ى الذين يعانون من نقص املناعة ، أو 

 ضعف الدورة الدموية املحيطية واالعتالالت العصبية )مثل مرض السكري(.

ة واألكزيما والصدمات على الظفر وتحتاج إلى أخذها في االعتبار. يمكن أن تؤثر الصدفي

بالنسبة للصدمة، يجب أن يكون هناك حدث يمكن تحديده يؤثر على الظفر؛ وفي حالة 

األكزيما والصدفية ، يجب أن يتأثر الجلد بالقرب من القدمين وحولها )إكزيما( أو عن بعد 

 واملرفقين(.)لويحات الصدفية في مناطق مثل الركبتين 

 

  اجب على صيدلي املجتمع استبعادهاالحاالت الو 

 Psoriasisالصدفية  .1

ا من التقشر وال تظهر املركز الشافي. تاريخ شخص ي أو عائلي من الصدفية.يوجد   اآلفات أقل حكة، وتظهر مزيدا
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 Dermatitis – allergic and contact formsالتحسس ي والتهيجي  –التهاب الجلد التماس ي  .2

الخطورة في التشخيص الخاطئ للعدوى الفطرية بأنها التهاب الجلد وبالتالي عالجها باستخدام كريم قائم على 

الستيرويد ما سيقلل من الحكة واالحمرار والتقشر، ولكن ذلك سيؤدي إلى انتشار النمو الفطري. عند سحب 

ا في شكل حطاطي وتعرف  كريم الستيرويد، ستعود العالمات الظاهرة للعدوى وستكون أسوأ من ذي قبل، غالبا

( وهي عدوى الجلد الفطرية املمتدة ذات املظهر السريري tinea incognitoهذه الحالة بالسعفة املتخفية )

 املتغير الناتجة عن التشخيص الخاطئ والعالج بالستيروئيدات.

 Discoid eczemaاألكزيما القرصية   .3

كون على شكل عملة تؤثر بشكل خاص على الذراعين والساقين. ي تظهر على شكل لويحات مستديرة ومرتفعة

 
ا
 وجافا

ا
 . يحدث بشكل رئيس ي في األشخاص في منتصف العمر.الجلد حاكا

  Pityriasis versicolor  النخالية املبرقشة .4

ا أقل منه في سعفة الجسم.   ال يميل الطفح الجلدي إلى الحكة ويظهر التهابا

 املجتمع تحويلها الحاالت الواجب على صيدلي 

 إصابة مساحات كبيرة من الجذع -

 هناك حاجة إلى عالج فموي محتمل - OTCفشل عالج  -

مطلوب تأكيد التشخيص، ألن  - (Tinea manuum) أو اليد (Tinea faciei) االشتباه في إصابة الوجه -

 كليهما من األسباب النادرة للعدوى الفطرية

  أدوية الـOTC 

الجلدية السطحية بشكل فعال باستخدام مستحضرات موضعية بدون وصفة  يمكن عالج عدوى الفطور 

 بمستويات متفاوتة من الفعالية املثبتة.طبية. تتوفر ست فئات من األدوية 

  Allylaminesمركبات األليل أمين  .1

Terbinafine  

 Imidazolesمركبات اإلميدازول  .2

Clotrimazole – Bifonazole – Ketoconazole - Miconazole 

 كريم، محلول، مسحوق وبخاخيعد الكلوتريمازول األكثر استخداما ويوجد بشكل 

يبدو أنه ال توجد فروق ذات داللة سريرية في معدالت الشفاء بين اإلميدازوالت املختلفة، وربما يكون الدافع 

 وراء اختيار العالج هو قبول املريض والتكلفة.



  

15 
سالي داغر .د  

مجموعات املرض ى. اآلثار الجانبية هي تهيج عند التطبيق. ملنع عودة  : استخدامها من قبل جميعمالحظة

 اآلفات. زوالالعدوى، يجب االستمرار باستخدام اإليميدازول بعد 

بناء على األدلة الحالية، يعد إيميدازول أو تيربينافين عالج الخط األول للعدوى الفطرية السطحية.  -

 كالهما لهما نفس معدالت عالج الفطريات وا
ا
ألعراض، على الرغم من أن تيربينافين قد يكون مفضال

 ألنه يزيل األعراض في فترة زمنية أقصر، على الرغم من أنه أكثر تكلفة.

 تتم مشاركته مع حمض الساليسيليك  Benzoic acidحمض البنزويك  .3

 Griseofulvin (1% spray)غريزيوفولفين  .4

 ة محدودة كصيغة موضعية.ولكن لديه فعالي فمويا أثبت فعاليته عند تناوله

 )بشكل كريم( Tolnaftateتولنافتات  .5

يمكن استخدامها في قدم الرياض ي وإصابات في الفخذ مرتين في اليوم مع استمرار العالج ملدة أسبوع على 

 األقل بعد زوال العدوى. ليس لها تفاعالت أو آثار جانبية ويمكن استخدامها من قبل جميع املرض ى.

6. Undecenoates  

رخصة لقدم الرياضيين. يجب استخدامها مرتين في اليوم واستمر العالج ملدة أسبوع واحد على األقل م

 بعد زوال العدوى 

7. Amorolfine )بشكل مسحوق لألظافر( 

ا حتى ينمو الظفر املصاب مرة أخرى وخالي من العدوى. يستغرق هذا ما يقرب من ي  6ستخدم أسبوعيا

ا ألظافر القدم. 12إلى  9أشهر ألظافر اليدين ومن   شهرا

 :النصائح التي يمكن أن يقدمها الصيدلي للمريض 

ا بعد االستحمام. االحتفاظ بمنشفة شخصية وعدم مشاركتها.1  . تجفيف الجلد جيدا

 . ارتداء الجوارب القطنية وتغييرها مرة واحدة على األقل في اليوم2

 . تجنب استخدام األحذية املغلقة3

 رب بمسحوق مضاد للفطريات. رش األحذية والجوا4

 . تجنب حك الجلد املصاب5

 . يجب املواظبة على العالج ألن السعفات تحتاج لوقت طويل حتى تشفى6

أيام بعد اختفاء األعراض وذلك منعا لحدوث  10 – 3. يجب تنبيه املريض إلى أن العالج يجب أن يستمر 7

 االنتكاس.
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 Warts and Verrucas( الثآليل الشائعة والثآليل األخمصية 5

  االنتشار •

 (. HPV human papilloma virusالثآليل هي أورام حميدة في الجلد يسببها فيروس الورم الحليمي البشري )

، حيث يعاني 
ا
ا.  16٪ منهم من األعراض قبل سن 20-2األطفال هم األكثر تأثرا  عاما

لحذر إذا قدم مريض مسن إلى الصيدلية مع تكون الثآليل غير شائعة عند الرضع وكبار السن، ويجب توخي ا

ا.  ثؤلول تم تشخيصه ذاتيا

 املسببات املرضية •

 (. HPV human papilloma virusالثآليل هي أورام حميدة في الجلد يسببها فيروس الورم الحليمي البشري )

ا لألسطح الخشنة، على سبيل امل ا ومالمسا
ا
ثال في حمامات تحدث العدوى عبر البيئة إذا كان الجلد مختلط

 السباحة ومناطق الغسيل املشتركة.

يجب تحذير املرض ى، وخاصة األطفال، من خدش التآليل أو عضها أو ألن ذلك قد يسمح بحدوث العدوى 

 الذاتية وهي مسؤولة عن ظهور آفات متعددة ونقلها إلى أجزاء أخرى من الجسم.

 املظاهر السريرية •

 Wartsالشائعة  الثآليل -

 آليل على ظهر اليدين واألصابع والركبتين، إما بشكل فردي أو في مجموعات. تتشكل الث 

تشبه الثآليل رأس القرنبيط، حيث تظهر على شكل حطاطة مرتفعة مفرطة التقرن مع أوعية سوداء متخثرة 

ا ما تكون مرئية كنقاط سوداء داخل الثآليل )عالمة مميزة(. تميل إلى أن تكون قوامها خشن وبلون  غامق  غالبا

 سم. 1وعادة ما يكون قطرها أقل من 

 Verrucasالثآليل األخمصية  -

تتشكل الثآليل األخمصية على باطن القدمين، على مناطق رؤوس مشط القدم أو الكعب الحاملة للوزن. 

 بسبب الضغط املستمر يتم إعاقة التمدد الخارجي للثؤلول وينمو إلى الداخل. 

اعند املش ي.  يمكن أن يسبب الضغط على األعصاب
ا
 أمل

 .
ا
 بسبب تراكم الكيراتين قد ال تكون النقاط السوداء مرئية، إذا تمت إزالة الجلد املتصلب أوال
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 الحاالت الواجب استبعادها وتحويلها •

سنوات( وهي عبارة  5أيضا عند األطفال )تحت عمر  Molluscum contagiosum  املليساء املعديةتنتشر  -

 على الجذع بشكل حطاطة مرفوعة تميل إلى أن تكون عن آفات متعددة عادة 
ا
على الوجه والرقبة، وأحيانا

الحالة  -  مم. 5و  1، وهو نقطة تشخيص مفيدة. يتراوح قطرها بين  central dimpleملساء ولها دمل مركزي 

إلى ذاتية الشفاء وتزول دون تدخل طبي ولكن إذا اعتقدوا أن العالج ضروري فمن املستحسن التحويل 

 الطبيب.

 Basal cellلورم الحليمي للخاليا القاعدية امع زيادة العمر تزداد احتمالية حدوث اآلفات العقدية بسبب  -

papilloma  (تسمى كذلك  آفات بارزة ومتعددة في كثير من األحيان لها مظهر شمعي ولون غامق عند املسنين/

 يجب التحويل.  -السرطان /( أو seborrhoeic wartبالثآليل الدهنية 

 يجب التحويل بسبب احتمالية التسرطن. -الثآليل التي نمت وتغيرت في اللون  -

 يجب التحويل. -الثآليل الشرجية  -

 يجب التحويل. -الثآليل املتعددة واملنتشرة  -

كن أن يجب التفريق عن املليساء املعدية وبشكل عام التحويل ألن خيارات العالج يم -الثآليل على الوجه  -

 تسبب تلف الجلد.

-  
ا
 يجب التحويل. -عند وجود الحكة والنزف خاصة عند املرض ى األكبر سنا

  يجب التحويل. -مرض السكري  -

 OTCبأدوية العالج  •

1. Salicylic acid 

ال يستعمل عند مرض ى السكري: يزيد خطر لالستخدام املوضعي عند الحوامل. الخيار األول في العالج. آمن 

 أشهر 3يطبق موضعيا مرة في اليوم وقد يستمر العالج حتى  دم السكرية.حدوث الق

2. Glutaraldehyde 

3. Formaldehyde 

بالتبريد باستخدام أشهر وعند فشل املعالجة يحول املريض إلى الطبيب للمعالجة  3العالج يحتاج إلى مالحظة: 

 , كما يمكن املعالجة بالليزر.النيتروجين السائل 
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 Corns and calluses ( مسامير القدم6

 :تقسم اصابات القدم •

  الناتجة عن التوزيع غير الصحيح للضغط. االصابات  -                     الناتجة عن العدوى االنتهازية االصابات -

 املسببات املرضية •

تتكون مسامير القدم بسبب مزيج من االحتكاك والضغط املتقطع على أحد البروزات العظمية للقدمين )على 

)النمو املفرط للطبقة  hyperkeratosesالكعب ورؤوس املشط(، ما ينتج عنه فرط التقرن  سبيل املثال،

 بين مسامير القدم والثآليل.  الكيراتينية(.
ا
ا ويكون عادة  يجب أن يكون التشخيص التفريقي واضحا

املشورة و / يقوم معظم املرض ى بالتشخيص الذاتي، وبالتالي دور الصيدلي هو تأكيد التشخيص الذاتي وتقديم 

 أو العالج عند الحاجة.

 املظاهر السريرية •

 Cornsمسامير القدم  -

ظهر نواة مركزية من 
ُ
تتشكل املسامير الصلبة أعلى أصابع القدم بسبب الضغط واالحتكاك على نتوء عظمي. ت

ا بحلقة صفراء مؤملة ومرتفعة من الجلد امللتهب. 
ا
 الجلد املتقرن الرمادي الصلب محاط

تتكّون املساميرالرخوة بين أصابع القدم وتعود إلى الضغط الناتج عن إصبع واحد على آخر. لها مظهر بينما 

 مبيض وتبقى ناعمة بسبب وجود رطوبة بين أصابع القدم.

ُبذ  -
ْ
  Callusesالُدش

يظهر على شكل جلد متقرن مسطح أصفر سميك أبيض. يتشكل على الكعب والحد  يعرف بـ عين السمكة. 

وقد تظهر عند الرياضيين على راحة اليد وعلى األصابع عند الكتاب وعازفي  من إصبع القدم الكبيرالسفلي 

 . يشكو املرض ى في كثير من األحيان من إحساس حارق ناتج عن التشقق.املوسيقا

األلم املصاحب للمسامير هو نتيجة الضغط بين األحذية وأصابع القدم بعكس األلم املرتبط بالثآليل حيث 

 شعر به بغض النظر إذا تم ارتداء األحذية.يُ 

 عند وجود ضعف في الدورة الدموية الطرفية، كما في مرض السكري يجب التحويل -

 OTCالعالج بأدوية 

 املنتجات املستخدمة للعالج هي نفسها تلك املستخدمة في عالج الثآليل.
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 Hair loss (androgenetic alopecia)( تساقط الشعر )الصلع الذكوري( 7

يمكن أن يكون فقدان الشعر بسبب عدد من املسببات املرضية. ومع ذلك، يركز هذا القسم على الصلع 

ا لتساقط الشعر.  األندروجيني )الصلع الذكوري( ألنه السبب األكثر شيوعا

 االنتشار •

ابتداء من العقد يميل الرجال إلى اإلصابة بتساقط الشعر  النساء لإلصابة بالصلع. عرضة من الرجال أكثر 

عند النساء ينما ب يبدأ تساقط الشعر في مقدمة الرأس ويتراجع للخلف أو عند التاج.  الثاني من العمر، حيث

ا بعد انقطاع الطمث، و  ا.تصبح الحالة أكثر وضوحا ا ومنتشرا  يميل تساقط الشعر إلى أن يكون معمما

 مع الحكة أو االحمرار. ال يكون تساقط الشعر 
ا
 مترافقا

 ة اإلمراضيةاآللي •

 يصنف الشعر على نوعين:

 أطول وأكثر سماكة، ويوجد على فروة الرأس والحاجبين.  terminalشعر نهائي  -

 يغطي الجزء املتبقي من الجسم وهو أقصر وأنعم.  vellusشعر زغابي  -

تباط في الصلع األندروجيني تتحول بصيالت الشعر الطرفية إلى بصيالت شعر تشبه الزغابة نتيجة لالر 

-5)الناتج عن تحويل األندروجين بواسطة   dihydrotestosteroneالتفضيلي بواسطة ديهدروتستوسترون 

alphareductase إلى مستقبالت بصيالت الشعر، مما يؤدي إلى توقف الجريب عن النشاط وبالتالي تساقط )

 الشعر.

 األسئلة الواجب طرحها للوصول إلى التشخيص التفريقي •

 

 لة املرضيةالدال السؤال

وجود الحكة 

 واالحمرار

 الصلع الذكوري ال يرتبط بأعراض أخرى. 

الحكة و / أو االحمرار هي مؤشرات لسبب آخر؛ على سبيل املثال، سعفة فروة الرأس أو 

 الصدفية أو التهاب الجلد الدهني

نمط تساقط 

 الشعر

 عند التاج.  يبدأ تساقط الشعر لدى الرجال في مقدمة الرأس ويتراجع للخلف أو

ا.  ا ومنتشرا  يميل تساقط الشعر لدى النساء إلى أن يكون معمما

 غير ذلك يشير إلى سبب آخر لتساقط الشعر
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التاريخ الطبي 

 والدوائي 

 نقص الحديد لدى النساء يمكن أن يسبب تساقط الشعر

عدد من اضطرابات الغدد الصماء قد تسبب تساقط الشعر، وعلى األخص اضطرابات 

 الدرقية الغدة

 يمكن أن يتسبب عدد من األدوية في تساقط الشعر

تساقط الشعر 

الناجم عن 

 حدث

 يمكن أن يكون سبب تساقط الشعر الحالة النفسية أو بعد الجراحة أو بعد الوالدة.

 

 

 

 العوامل التي يمكن أن تسبب تساقط الشعر وليس لها عالقة بالصلع الذكوري •

 Postpartumما بعد الحمل  .5

ل فترة الحمل، تزداد مستويات االستروجين في الدورة الدموية، مع زيادة عدد البصيالت في مرحلة النمو؛ خال

لذلك تزداد كثافة الشعر في هذه املرحلة. ومع ذلك، بعد الوالدة، تعود بصيالت الشعر إلى مرحلة الراحة 
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دما يعود الشعر في الواقع إلى ويحدث تساقط الشعر. قد تعتقد النساء أنهن يعانين من تساقط الشعر عن

 .حالة ما قبل الحمل الطبيعية. يجب تطمين املريضة إلى أن هذه املشكلة مؤقتة

 Nutritional factorsل غذائية العوام .6

يرتبط نقص الحديد بفقدان شعر عند اإلناث. إذا كان نقص الحديد هو السبب، يجب أن تؤدي دورة مكمالت 

 .الشعر. إذا فشلت املريضة في االستجابة للعالج، فيجب إعادة تقييم الحالة الحديد ملدة شهرين إلى تكثيف

 األدوية املسببة .7

 يمكن أن تتداخل العديد من األدوية مع دورة الشعر وتسبب تساقط الشعر:

%(، 30-20%(، االنترفيرون )50%(، مضادات التخثر )100أدوية السرطان )تسبب تساقط الشعر بنسبة 

 أشهر من التوقف عنها(. 3-2%(، مانعات الحمل الفموية )بعد 20الرتينوئيدات )

 Underlying endocrine disorderاضطرابات الغدد الصماء املستبطنة  .8

يمكن أن يؤدي قصور الغدة الدرقية )واضطرابات الغدد الصماء األخرى مثل مرض السكري( إلى ضعف نمو 

 الشعر. 

 ولديه تاريخ من زيادة الوزن في قصور الغدة الدرقية ، يكون الشعر رقي
ا

ا، وقد يكون املريض خامال
ا
ا وهش قا

ا. ينبغي النظر في اإلحالة إلى الطبيب إلجراء اختبارات الدم  .مؤخرا

 Fungal scalp infection (tinea capitis)سعفة )ثعلبة( فروة الرأس   .9

 بشكل جيد من الصلع املرتبط بالحكة والقشور.  حددةرقعة دائرية م

 Traction alopeciaالشد ثعلبة  .10

تحدث ثعلبة الشد في معظم األحيان عند النساء بسبب التوتر املفرط واملستمر على الشعر نتيجة تصفيف 

 .الشعر باستخدام ربطات أو نوع معين من تصفيفة الشعر. يمكن عكسه إذا تمت إزالة الشد على الشعر

 Trichotillomaniaهوس نتف الشعر   .11

ا  شدشير إلى املرض ى الذين لديهم رغبة دافعة في هو اضطراب نفس ي ، ي وسحب شعر فروة الرأس، لكنهم غالبا

 ما ينكرونه. تساقط الشعر غير متناظر وذو شكل غير عادي.
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 الحاالت الواجب على صيدلي املجتمع تحويلها •

 ظهور مفاجئ لتساقط الشعر - سنة 18املرض ى تحت سن  -

 تف الشعر  هوس ن - فقر الدم الناجم عن نقص الحديد  -

  اضطراب الغدد الصماء املحتمل  - االصابة الفطرية في فروة الرأس -

 

 OTCبأدوية العالج  •

Minoxidil   5بخاخ  -% 5% و 2بتركيزات محلول أو شامبو% 

مل مرتين باليوم، توقف املعالجة إذا لم 1الصلع األندروجيني: يطبق على فروة الرأس والشعر الجافين بمقدار 

 ن بعد سنة واحدة من االستعمال.يلحظ أي تحس

 . مرات باألسبوع 4-3ملنع تساقط الشعر وإعادة نمو الشعر املتساقط: 

ا من العالج، ولكن بحلول  12تتحسن الحالة بعد  ا تعود مساحة الصلع مرة أخرى إلى قطرها  30شهرا شهرا

 األولي.

ا مع ترقق خفيف إلى  50و  18هم بين االستجابة للعالج تكون بشكل أكبر عند الرجال الذين تتراوح أعمار  عاما

 .الرأس عند الشعر فيمتوسط 

يمكن أن يحدث امتصاص إلى الدورة الدموية الجهازية مما يؤدي إلى ألم في الصدر، تسرع في ضربات مالحظة: 

 بروبيلين غليكول. -السواغ  جة عنتهيج موضعي واحمرار وحكة نات. قد يحدث القلب، إغماء، دوار

 Finastride  ليس( بشكل مضغوطاتOTC) 

 يستخدم لعالج الصلع عند الرجال فمويا

ا لعالج نمو مالحظة : يستخدم كذلك في عالج تضخم البروستاتا الحميد عند الرجال ويمكن استخدامه أيضا

 .الشعر الزائد عند النساء
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 Scabiesالجرب ( 8

. عادة ما يساء تشخيصه على أنه Sarcoptes scabieiالجرب هو حالة جلدية حاكة تسببها القارمة الجربية 

 التهاب جلدي.

 االنتشار •

ا. تحدث الفاشيات بشكل شائع في املدارس  20إلى  15يمكن أن تحدث األوبئة على أساس دوري كل  سنة تقريبا

ا في املناطق الحضرية وفي أشهر الشتاء.  ودور الرعاية. في املناخات املعتدلة، يبدو أنه أكثر انتشارا

 ملسببات املرضيةا •

 ينتقل الجرب عن طريق االتصال الجسدي املباشر )مثل مصافحة اليدين أو املعانقة أو االتصال الجنس ي(. 

 يحدث التزاوج على سطح الجلد، وبعد ذلك تخترق اإلناث الطبقة القرنية لوضع البيض. 

بالتالي حدوث تفاعل فرط الحساسية تتسبب حبيبات البراز التي تتركها في الجحور في إفراز وسطاء التهابات و 

  املوضعي مما يسبب حكة شديدة.
ا
ا في اإلصابة األولية ولكن يمكن أن يستغرق  20إلى  15يستغرق هذا عادة يوما

 أسابيع للتطور.  6ما يصل إلى 

 في حاالت اإلصابة الالحقة، يتطور تفاعل فرط الحساسية بسرعة أكبر. خالل فترة الحضانة، يمكن أن تنتقل

 القارمة الجربية إلى اآلخرين دون علم. 

ا ، وبعد ذلك يمكن أن تبدأ الدورة مرة أخرى. 14يفقس البيض وينضج في غضون   يوما

 املظاهر السريرية •

 أهم عرض هو الحكة الشديدة، وخاصة في الليل.  .1

نها ليست سم ذات اللون األزرق الرمادي، ولك 1األثالم )تشبه خدوش اإلبرة(، التي يصل طولها إلى  .2

 مرئية. 
ا
 دائما

 طفح جلدي يتكون عادة من حطاطات حمراء صغيرة يمكن أن تتحول إلى حويصالت بمرور الوقت. .3

يظهر بين األصابع واملعصمين والفخذين. باإلضافة إلى ذلك يتوضع عند األطفال في منطقة الرأس، أسفل 

 اء تحت الثدي والحلمتين. القدم ، النقرة، وعند الرجال في جلد القضيب والصفن وعند النس

 

 



  

24 
سالي داغر .د  

 التشخيص التفريقي •

 التفريق عن التهاب الجلد التماس ي  -

 يوجد تاريخ سابق آلفات جلدية مماثلة -جلد ملتهب مع وجود حطاطات أو حويصالت + حكة 

 لدغات الحشرات -

ا ما تكون اللدغات في مجموعات وغير متماثلة   –يام + حكة حطاطة يمكن أن تصبح ثابتة وتستمر لعدة أ -غالبا

ا عادة نتيجة للخدش، ويمكن أن تحدث عدوى  -ال يوجد تاريخ مرض ي  يمكن أن يصبح الطفح الجلدي متقرحا

 بكتيرية ثانوية.

 التهاب الجلد الحلئي الشكل )يجب التحويل( -

ا ما على األرداف واملرفقين والركبتين واملنطقة العجزّية، ونادرا  -مجموعات من الحطاطات والحويصالت + حكة 

 ند األشخاص في منتصف العمر، خاصة عند الرجال.عتصيب اليد، عادة بتوزيع متماثل 

 OTCالعالج بأدوية  •

1. Permethrin كريم  

 .الخط العالجي األول 

 يطبق ابتداء من عمر شهرين. أيام. 7يجب تكرار العالج بعد ساعة.  12-8يطبق على كامل الجسم ويغسل بعد 

2. Benzyl benzoate  غسول  

3. Crotamiton محلول  – كريم 

Malathion   غسول  –بخاخ 

من املهم أن يتم عالج جميع األشخاص في نفس األسرة والذين على اتصال وثيق مع املصابين في نفس الوقت 

 ملنع اإلصابة مرة أخرى، على الرغم من أنهم قد يكونون بدون أعراض )فترة كامنة قبل ظهور الحكة(.
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 Acne vulgaris( حب الشباب 9

على  والبثور  والحطاطات الزؤانهو مرض التهابي يصيب الجريبات الشعرية الدهنية، مما يتسبب في ظهور  •

 الوجه والصدر وأعلى الظهر.

ا ما يتسبب حب الشباب في تأثير نفس ي كبير، مثل انعدام الثقة بالذات واالكتئاب. •  غالبا

يات إلى اإلصابة بحب الشباب في سن مبكرة تتطور آفات حب الشباب في بداية البلوغ. لذلك تميل الفت •

 أكثر من األوالد. 

عند نسبة قليلة من سنة.  19إلى  15 وعند الفتيان  سنة 17و  14ذروة اإلصابة عند الفتيات بين سن  •

 في األربعينيات.وعند نسبة قليلة جدا يستمر  40و  25النساء والرجال يستمر في عمر 

 املسببات املرضية •

لوغ استجابة لزيادة مستويات هرمون التستوستيرون، تصبح الغدد الدهنية شديدة في بداية الب -

ا وتبدأ الغدة الشعرية في  الحساسية لهرمون التستوستيرون، فإنها تنتج الزيت الزائد ويصبح الجلد دهنيا

   sebumالزهم إنتاج 

ا غير طبيعيا وتحجب -
ا
ا فتحة القناة وتقلل  تطور الخاليا الظهارية املبطنة للجريب الشعري تماسك جزئيا

 .تصبح القناة مسدودة ويحبس الزيت في بصيالت الشعربشكل فعال تدفق الزهم. بمرور الوقت 

، إنتاج السيتوكينفي الزيت الراكد، مما يحفز  Propionibacterium acnes، وخاصة تتكاثر البكتيريا -

اوالذي ينتج بدوره  ا محلي    ، مما يؤدي إلى ظهور بقعة.التهاب 

إلى املنطقة لقتل البكتيريا وتموت بدورها مما يؤدي خاليا الدم البيضاء استجابة النتشار البكتيريا، تتسلل  -

 .صديد إلى تكوين

ا. يمكن أن تبدأ العملية بأكملها  pustuleتنفجر البثرة  - في النهاية على سطح الجلد، وتحمل السدادة بعيدا

 مرة أخرى.

 درجات شدة حب الشباب: •

 : اب الخفيفحب الشب .1

زؤانات غير التهابية )مفتوحة "الرؤوس السوداء" ومغلقة "الرؤوس البيضاء"( مع عدد قليل من اآلفات 

 االلتهابية )حطاطات بثرية( تقتصر بشكل أساس ي على الوجه.

 : حب الشباب املعتدل .2

ان وهناك احتمال لتندب العديد من اآلفات االلتهابية التي ال تقتصر على الوجه. اآلفات مؤملة في بعض األحي

 خفيف.
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 : حب الشباب الشديد .3

ا ما تكون اآلفات منتشرة ،  كل خصائص حب الشباب املعتدل باإلضافة إلى تطور العقيدات والخراجات. غالبا

 وتشمل الجزء العلوي من الظهر والصدر. عادة ما ينتج الندوب.

 مالحظة: 

لذين يعانون من حب الشباب الخفيف إلى يجب أن يقتصر العالج بدون وصفة طبية على املرض ى ا -

 املتوسط.

 يجب تصنيف حب الشباب من أي شدة والذي يسبب اضطرابا نفسيا على أنه شديد. -

 باالتصال طويل األمد  -
ا
ا أن تؤهب املرض ى آلفات تشبه حب الشباب وترتبط عادة يمكن لبعض املهن أيضا

 بالزيوت.

 الحاالت الواجب استبعادها: •

 Rosaceaالعد الوردي  •

الوردية هي مرض التهابي في حويصالت الجلد. من غير املؤكد ما الذي يسبب الوردية، على الرغم من أن العالج 

ا في املرض. عادة ما تشاهد  ا مهما الناجح باملضادات الحيوية يشير إلى أن مسببات األمراض البكتيرية تلعب دورا

ا وهو أكث 40في املرض ى الذين تزيد أعمارهم عن  ا لدى النساء منه لدى الرجال. عاما  ر شيوعا

 تستمر عدة أسابيع أو أشهر ثم تختفي لفترة. 

يتميز باالحمرار املتكرر للقسم املركزي للوجه، وخاصة األنف والخدود. تعتبر مجموعات الحطاطات والبثرات 

ا، على الرغم من عدم وجود الزؤانات.   االلتهابية سمة شائعة أيضا

عراض األ  عند بعض األشخاص تسبق٪ من املرض ى وعند 20لتهاب الجفن في حوالي يحدث تهيج العين وا

 الجلدية في الظهور. 

بمرور الوقت، يمكن ملرض الُعد الوردي التسبب في زيادة ُسمك جلد األنف، والتسبب في تضخم األنف. ويحدث 

 هذا في الغالب لدى الرجال أكثر من النساء.

 عالج العد الوردي 

ل االحمرار )مقبضات وعائية( األدوية. 1 ِّ
 
 املوضعية التي تقل

ذات في تدبير الحاالت   Oxymetazolineأو  Brimonidineتستخدم املستحضرات املوضعية الحاوية على 

 الشدة الخفيفة إلى املتوسطة.
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 لسيطرة على البثور . أدوية ل2

في حاالت في تدبير  Azelaic acid ،Metronidazole ،Ivermectinوتشمل املستحضرات املوضعية الحاوية على  

 الُعد الوردي املتوسطة

 OTCليست  – حيوية جهازية. صادات 3

 .Doxycyclineمثل  املتوسطة إلى الشديدة املصحوبة بالحبوب والبثور  حاالتاللعالج 

 OTCليست  –الجهازية حب الشباب  يةدو . أ4

 Isotretinoin - الشديدة التي ال تستجيب للعالجات األخرى  تحاال ال

 Medicines causing acne-like skinاألدوية التي تسبب ثورات الجلد الشبيهة بحب الشباب  •

eruptions 

يمكن أن ينتج عدد من األدوية آفات شبيهة بحب الشباب. عادة ما تسببها الستيروئيدات )عن طريق الفم أو 

موية )خاصة تلك التي تحتوي على مستويات عالية املوضعية(. تشمل األدوية األخرى الليثيوم وموانع الحمل الف

 .rifampicinوالريفامبيسين  phenytoinمن البروجسترون( والفينيتوين 

 Perioral dermatitisالتهاب الجلد حول الفم  •

ا، ويظهر طفح جلدي يشبه حب  40و  25يميل التهاب الجلد حول الفم إلى التأثير على الشابات بين سن  عاما

ا. يمكن الشباب بش كل عام حول الفم والطيات األنفية الشفوية. يمكن أن تكون الحكة والحرقة موجودة أيضا

أن يحدث بعد استخدام الستيروئيدات املوضعية القوية على الجلد وقد ينتج أيضا عن استخدام بخاخات 

 األنف التي تحتوي على الكورتيكوستيرويدات.

  Polycystic ovary syndromeمتالزمة املبيض املتعدد الكيسات  •

من املظاهر السريرية لهذه الحالة حب الشباب. يجب إحالة أي امرأة تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية 

ا شعرانية و / أو تعاني من زيادة الوزن ملزيد من التقص ي.  وتظهر أيضا

 الحاالت الواجب تحويلها:  •

 دات الحيويةحب الشباب املتوسط أو الشديد: يتوجب العالج بالصا .1

 : يتوجب العالج بالصادات الحيويةOTCفشل العالج بالـ  .2

 االشتباه بالوردية: يتوجب العالج بالصادات الحيوية .3

 كبار السن أو ما قبل البلوغ: غير  شائع عند هذه الفئات العمرية عند .4
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 OTCبأدوية العالج  •

البنزويل بيروكسيد أو حمض  تحتوي عالجات حب الشباب التي ال تحتاج إلى وصفة طبية على كل من

 الساليسيليك  أو الكبريت أو النيكوتيناميد أو مضاد للجراثيم.

1. Benzoyl Peroxide  مستحلب -كريم  -غسول  -جيل 

 مرخص لالستخدام في البالغين واألطفال يعتبر الخط العالجي األول 

 آلفات النشطة. يجب تطبيقه على جميع مناطق الجلد حيث يحدث حب الشباب وليس فقط على ا

 تبدأ املعالجة باملستحضرات ذات العيار الخفيف أوال. 

ا في أعراضهم بعد  أسابيع. إذا فشل العالج بعدها يجب التحويل للطبيب وإذا كان  6يجب أن يرى املرض ى تحسنا

 أشهر على األقل. 6إلى  4هناك تحسن يجب أن يستمر العالج ملدة 

قشير عند التطبيق األولي. في حالة حدوث ذلك، يجب إخبار املريض يمكن أن يسبب التجفاف والحرق والت

بالتوقف عن استخدام املنتج ملدة يوم أو يومين قبل البدء مرة أخرى. لذلك يجب أن يبدأ املرض ى بأقل قوة 

ا. في بعض األحيان يمكن أن يسبب التهاب جلد تماس ي.   متاحة تجاريا

2. Azelaic acid كريم 

3. Erythromycin  جيل –محلول 

4. Clindamycin  كريم -جيل  -محلول 

5. Isotretinoin جيل 

6. Tretinoin  محلول  في عالج حب الشباب الخفيف إلى املتوسط –جيل  -غسول  -كريم 

7. Salicylic acid  صابون 

استخدم حمض الساليسيليك والكبريت لسنوات عديدة سابقة في عالج حب الشباب بفعل التأثير الحال 

 ت تشير إلى فعاليتهما الضعيفة ومن األفضل تجنبهما.للتقرن. ولكن الدراسا

8. Nicotinamide جيل 

 ٪. 1. تشير البيانات إلى أن فعاليته مشابهة لفعالية جيل الكليندامايسين OTCيعتبر أحدث إضافة لسوق 

 OTCليست  –اآلدوية الجهازية 

1. Isotretinoin  كبسوالت 

Tetracycline or Oxytetracycline - Doxycycline or Minocycline - Erythromycin 
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 مالحظات حول العالج •

 يجب معالجة حب الشباب في مرحلة مبكرة من ظهوره لتجنب ترك الندبات  -

 يجب أن ينبه املريض إلى أن التحسن امللحوظ لن يظهر قبل مرور بضعة أشهر على املعالجة -

ضعية, بينما تعالج الحاالت املتوسطة تعالج اإلصابات الخفيفة إلى املتوسطة باستخدام املستحضرات املو  -

 إلى الشديدة بمضادات الجراثيم الجهازية. 

( ”ethinylestradiol + cyproterone “antiandrogenيمكن أيضا اللجوء إلى املعالجة الهرمونية الفموية ) -

 لعالج حب الشباب عند النساء. 

آن واحد ألن ذلك يزيد فرص تطور ال ينصح باستخدام مضادات جراثيم جهازية وموضعية مختلفة في  -

 املقاومة الجرثومية.

الحاالت الشديدة غير املستجيبة للعالج طويل األمد بمضادات الجراثيم الفموية أو حب الشباب املتندب  -

 فمويا. Isotretinoinأو املرافق ملشاكل نفسية فتعالج بـ 

_________________________________________ 

 Cold sores (Herpes simplex labialis)/ القرحات الباردة   ( حبة السخونة10

و  HSV1(. هناك نوعان رئيسيان من الفيروس: HSVحبة السخونة هي عدوى يسببها فيروس الهربس البسيط )

HSV2 تحدث تقرحات البرد بسبب .HSV1  في حين أن ،HSV2 .ا في اآلفات التناسلية  هو األكثر شيوعا

 االنتشار •

ا. عدوى فيروس الهربس البسيط هي واحدة من أكثر أنواع ا لعدوى الفيروسية التي تصادف اإلنسان شيوعا

على   HSV1٪ من البالغين يظهرون أدلة مصلية على أنهم أصيبوا بفيروس  50تشير التقديرات إلى أن أكثر من 

ا،  الرغم عدم وجود أي أعراض. معظم األشخاص املصابين تحدث عندهم نوبات متكررة أقل من نوبتين سنويا

 تتكرر لديهم بما ال يقل عن ست مرات كل عام. ٪ من املصابين10-5ولكن 

 املسببات املرضية •

ا من قبل األطفال في سن ما قبل املدرسة.  هو األكثر شيوعا

ا ما يكون بدون أعراض اإلصابة األولية  وغالبا

مالمسة األغشية املخاطية املباشرة )مثل التقبيل( في مواقع الجلد املتآكل بين شخص مصاب وغير  -

 ر العدوى عن طريق تسرب الفيروس إلى اللعاب مصاب. تنتش

 ثم يصيب الفيروس خاليا البشرة واألدمة  -
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ا في العقد الجذرية الظهرية للعصب الثالثي التوائم  -
ينتقل الفيروس إلى العقد الحسية حيث يكون كامنا

 حتى إعادة تنشيطه.

 تنشيط الفيروس

لفيروس من هذه العقد الحسية إلى الطبقة بمجرد إعادة تنشيطه )الشمس, الرشح, االجهاد( ينتقل ا -

 الخارجية من جلد الشفاه 

عادة ما يعاني املرض ى من أعراض بادرية من الحكة أو الحرقان أو األلم أو الوخز من بضع ساعات إلى  -

 يومين قبل اندالع الحويصلة. 

 -هذه القشرة  تظهر اآلفات على شكل بثور وحويصالت مصحوبة باحمرار على الشفة الخارجية. تزداد -

 وتميل إلى الشعور بالحكة واأللم وقد تنزف.  -ساعة  24عادة في غضون 

ا في غضون  -  أيام  10إلى  7يتم حل اآلفات تلقائيا

يمكن للعديد من املرض ى تحديد سبب قرحة البرد لديهم ، حيث تم اإلبالغ عن أن ضوء الشمس )ضوء األشعة 

٪ من املصابين. التكرار شائع وتميل اآلفات إلى الحدوث في نفس  20فوق البنفسجية( يسبب تقرحات البرد في 

املكان. يمكن للمرض ى الذين يعانون من نقص املناعة أو املرض ى الذين يتناولون األدوية املثبطة للمناعة أن 

 يعانون من أعراض حادة ويجب إحالتهم.

 الحاالت الواجب استبعادها  •

 Impetigoالقوباء  -

بدأ على شكل بقعة صغيرة حمراء اللون حاكة, تتطور بسرعة إلى حويصالت تتمزق وتنز, بعدها سببها جرثومي. ت

 يجف اإلفراز إلى قشرة لزجة بنية صفراء

املنطقة املحيطة بالفم واألنف وليس الشفة نفسها. أكثر عرضة لالنتشار إلى مناطق أخرى  منطقة االصابة:

 لجسم ، مثل الذراعينمن الوجه أو االنتقال إلى أجزاء أخرى من ا

 العالج:  •

 عالج الجهازي )فلوكلوكساسيللين(.يجب التحويل إما للعالج املوضعي )مثل حمض الفوسيديك( أو ال

 Angular cheilitisالتهاب زاوية الشفاه  -

ا عند املرض ى الذين يرتدون أطقم األسنان.   يمكن أن يحدث في أي عمر. أكثر شيوعا

 مراء. تكون بطيئة في الشفاء ألن حركة الفم تعيق التئام اآلفات. تصبح زوايا الفم متشققة وح

 مؤلم ولكنه بشكل عام ال يسبب حكة أو تقشر، كما هو في حبة السخونة.
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 Aphthous ulcersالقرحة القالعية  -

 يمكن أن تحدث على الشفة ولكنها تميل إلى أن تكون في الداخل وليس الجزء الخارجي من الشفة.

 اجب تحويلهاالحاالت الو  •

ا  14استمرار األعراض ملدة تزيد عن  -  من غير املحتمل أن تكون حبة السخونة -يوما

 خارج نطاق الصيدلية املجتمعية -القروح الباردة املوجودة داخل الفم  -

 خارج نطاق صيدلية املجتمع -اآلفات الحادة واملنتشرة  -

ا عن الشفاه وعلى الوجه  -  تكون  -اآلفات التي تنتشر بعيدا
ا

 القوباء أكثر احتماال

 OTCبأدوية العالج  •

أسيكلوفير وبنسيكلوفير هما خط العالج األول لعالج والوقاية من قروح البرد. ومع ذلك ، يجب استخدامها 

 بمجرد أن يعاني املريض من األعراض حتى يكون لها أي تأثير.

Aciclovir   كريم 

 أيام. 5ويجب أن يستمر العالج ملدة 

 املعالجة في أقرب وقت من ظهور اإلصابة وقبل ظهور الحويصالت. يجب أن تبدأ 

 من قبل جميع مجموعات املرض ى، بما في ذلك النساء الحوامل واملرضعات ولكن 
ا
يمكن استخدامه موضعيا

 يجب تجنب ذلك.

_____________________________________________  

 Eczema and Dermatitis( األكزيما والتهاب الجلد 11

ا ما يتم استخدام املصطلحين األكزيما   والتهاب الجلد بالتبادل.غالبا

ا، ولكن أحيانا  Dermatitisيعني  ببساطة التهاب الجلد، في حين أن اإلكزيما ليس لها تعريف متفق عليه عامليا

 تشير إلى حالة أكثر حدة. تقسم العديد من السلطات األكزيما والتهاب الجلد إلى:

 خارجي )بسبب سبب خارجي واضح(  -

 ثي( داخلي )يفترض أنه من سبب ورا -

 ومع ذلك يصعب التمييز بينهما.
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 وتصنف أيضا إلى: 

 حادة، وهي تعرض منفرد ملهيج  -

 مزمنة أي التعرض املتكرر املزمن  -

 سيتم استخدام مصطلح التهاب الجلد.

ا هما التهاب  يتميز التهاب الجلد بجلد مؤلم وأحمر وحكة. في الرعاية األولية، أكثر أشكال التهاب الجلد شيوعا

الذي  irritant contact dermatitisوالتهاب الجلد التماس ي  allergic contact dermatitisحسس ي الجلد الت

 من جميع اضطرابات الجلد املهنية.٪  80يمثل 

  املسببات املرضية 

 التهاب الجلد التماس ي:  .1

ة فسيولوجية. يؤثر يجب أن يخترق العامل املهيج الطبقة الخارجية من الجلد ، الطبقة القرنية ، إلثارة استجاب

نوع املهيج والتركيز والكمية وطول التعرض على شدة التفاعل. يمكن أن يحدث هذا مع التعرض الفردي، أو 

ا، مع التعرض املتكرر عندما يتراكم املهيج في الطبقة القرنية. على سبيل املثال ، يمكن أن تسبب  األكثر شيوعا

ا عن د التعرض الفردي ، في حين أن العوامل األخرى )مثل شريط أكسيد األحماض القوية واملواد القلوية تقرحا

شريط رياض ي قطني صلب ، يتميز بالغراء القوي القائم على أكسيد الزنك. يستخدم بشكل أساس ي من  -الزنك 

قبل الرياضيين ملنع اإلصابات وحماية الجروح واملساعدة في تسريع وقت الشفاء. يتم تطبيقه بشكل شائع على 

ا من التهاب الجلد الشائك املف اصل( قد تتطلب تعرضات متعددة وتميل إلى إثارة تفاعل أضعف وتسبب نوعا

prickly heat type of dermatitis. 

 املسببات يمكن أن تكون: 

 املنظفات والصابون  -

 املذيبات واملواد الكاشطة  -

 الزيوت  -

 األحماض والقلويات ، بما في ذلك األسمنت -

 لعوامل املؤكسدةعوامل االختزال وا -

 التهاب الجلد التحسس ي: .2

 حدوث حساسية. هذا يؤدي إلى تحسس متواسط بالخاليا 
ا
. بمجرد cell-mediated sensitizationيتطلب أوال

ا ملسببات الحساسية، يؤدي التعرض التالي ملسببات الحساسية إلى تنشيط خاليا  أن يصبح الجلد حساسا
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ساعة. ألن هذه الخاليا التائية تتوزع في جميع أنحاء  48إلى  24لتهابية بعد الذاكرة التائية لبدء االستجابة اال

ا عن موقع التعرض.  الجسم ، فإن التفاعل ال يقتصر على موقع التعرض ويشرح سبب ظهور اآلفات بعيدا

يمكن أن يعتمد خطر التحسس على قابلية الفرد لإلصابة باإلضافة إلى تركيز وكمية مسببات الحساسية 

ا سنوات بعد التعرض األولي.ال  خاصة. يمكن أن يحدث إعادة التعرض أليام وأحيانا

 املسببات يمكن أن تكون: 

 النيكل )خاصة في املجوهرات( •

 كرومات في االسمنت •

 ٪ من املرض ى(5الكورتيكوستيرويدات املوضعية ) •

 ألظافرمستحضرات التجميل وخاصة العطور وصبغات الشعر واملواد الحافظة وراتنج طالء ا •

 املطاط ، بما في ذلك الالتكس •

 األصباغ والفورمالديهايد وراتنجات االيبوكس ي •

 التشخيص التفريقي •

 األسئلة الواجب طرحها 

 املوقع -

ا باملالبس  ا وثيقا
ا
يرتبط انتشار الطفح الجلدي اللتهاب الجلد التماس ي ارتباط

 واملجوهرات.

 التعرض -

ا مف ا على السبب؛ فقد يشكو عامل البناء من ألم في اليدين أثناء يعطي تاريخ حدوث الطفح الجلدي مؤشرا يدا

ا عندما يعود إلى العمل.   العمل ولكن عندما يكون في عطلة، تتحسن الحالة، فقط لتزداد سوءا

 املظاهر السريرية  •

تسبب جميع أشكال التهاب الجلد احمرار الجلد وجفافه وتهيج وحكة بدرجات متفاوتة وقد تظهر حطاطات 

ا ما تتسبب في خدش املريض، مما يؤدي إلى تحزز الجلد. عند التعرض و  حويصالت. الحكة هي سمة بارزة وغالبا

ا ويمكن أن يتشقق. ا ومتقشرا
ا
 املزمن للعوامل املهيجة واملحسسة، يصبح الجلد جاف
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 الحاالت الواجب استبعادها  •

 Urticariaالشرى  .1

ة، أبرزها الحساسية الغذائية واملضافات الغذائية يمكن أن يكون للطفح الجلدي الشرى أسباب عديد

واألدوية. كما في التهاب الجلد، يكون الطفح الجلدي أحمر ومترافق مع الحكة. يظهر الطفح الجلدي فجأة 

ا ويبيض عند  24ويميل إلى التالش ي واالختفاء بعد  ساعة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون الجلد متورما

ا  ما تستجيب تفاعالت الشرى بشكل جيد ملضادات الهيستامين الجهازية. الضغط عليه. غالبا

 Psoriasisالصدفية  .2

يمكن أن تكون اآلفات املعزولة من الصدفية مشابهة اللتهاب الجلد. حيث تظهر حمراء ومتقشرة، على الرغم 

ا، وال تثار من أن االختالف الرئيس ي هو عدم وجود حكة مميزة في الصدفية. عادة ما يكون توزيع اآل  فات مختلفا

 الصدفية بالتعرض لبعض املهيجات أو مسببات الحساسية. 

 Fungal infectionsاالنتانات الفطرية  .3

الفطرية أعراض التهاب الجلد النموذجية للطفح الجلدي األحمر الحاك وبالتالي يمكن الخلط  تاإلنتاناتظهر 

 تالف التوضع واملركز الشافي، إلى اإلصابة بالفطريات. بينها بسهولة. تشير حدود اآلفة الواضحة، إلى جانب اخ

 Discoid dermatitisالتهاب الجلد القرص ي  .4

 يختلف عن أشكال األكزيما األخرى ألن اآلفات لها حواف محددة بوضوح وهي دائرية أو بيضاوية.

ا ما يتم توزيعها بشكل متماث ا عند تميل اآلفات إلى التأثير على الذراعين والساقين وغالبا ل. وهو أكثر شيوعا

 األشخاص في منتصف العمر.

 Scabiesالجرب  .5

 يظهر الجرب مع حكة تؤثر على اليدين وبالتالي يمكن أن تشبه إلى حد كبير التهاب الجلد. 

  Dyshidrotic eczema  /Pompholyxأكزيما خلل التعرق  .6

ا على باطن القدمين. تتميز بوجود حويصالت أو بثور شديدة الحكة على راحتي اليدين وأحيا  نا

 الحاالت الواجب على صيدلي املجتمع تحويلها  •

 سنوات في حاجة إلى الكورتيكوستيرويدات 10األطفال أقل من  .1

 آفات على الوجه ال تستجيب للمطريات .2

 التهاب الجلد املنتشر أو الشديد .3

 OTفشل عالج  .4
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 OTCبأدوية العالج  •

 هيجات، وتدبير الحكة، والحفاظ على سالمة الجلد. يجب أن يشمل العالج ثالث خطوات: تجنب امل

ا، ويكون  ا ما يكون تحديد السبب صعبا تشمل التدخالت غير الدوائية تجنب العامل املسبب؛ ومع ذلك، غالبا

التجنب غير عملي في بعض األحيان. يزيد التعرق من الحكة، لذا تساعد االستراتيجيات التي تحافظ على برودة 

 رتداء املالبس القطنية والواسعة.الشخص. يمكن ا

 يجب أن يكون التدبير الدوائي اللتهاب الجلد بمزيج من املطريات واملنتجات القائمة على الستيرويد.

 Emollientsاملطريات  .1

يجب استخدام املطريات بشكل منتظم للحفاظ على الحالة تحت السيطرة، ويمكن بعد ذلك معالجة النوبات 

ا بسبب نقص بيانات التجارب بالكورتيكوستيرويدا ا صعبا ت. يعد اختيار املطريات األكثر فعالية للفرد أمرا

املقارنة بين املنتجات والطبيعة املتغيرة الستجابات املرض ى. بشكل عام، يستجيب املرض ى للمطريات األكثر 

. white soft paraffin% 50و  liquid paraffin% 50سماكة ألنها تسمح باحتباس أكبر للماء: على سبيل املثال ، 

 من املراهم إلى أن تكون أكثر 
ا
ومع ذلك، يجب النظر في قبول املريض لهذه املنتجات. تميل تركيبة الكريم بدال

 من قبل املرض ى. بشكل عام، تستجيب البشرة الجافة بشكل معتدل إلى شديدة الجفاف بشكل أفضل 
ا

قبوال

، يمكن أن يكون للمرهم، وستستجيب البشرة قليلة الجفاف بشك
ا
ل أفضل للكريم. إذا كان الجلد متشققا

ا.   الكريم القابل للذوبان في املاء مفيدا

 Steroidsالستيروئيدات  .2

 وكلوبيتازونلى أنه خفيف الفعالية( )املصنف ع Hydrocortisone الهيدروكورتيزونيستخدم 

Clobetasone  ا اللتهاب ا أوليا )قوي بشكل معتدل( وقد أثبتا فعالية في عالج التهاب الجلد ويجب اعتبارهما عالجا

الجلد الحاد. يعتمد االختيار بين الهيدروكورتيزون والكلوبيتازون على شدة التهاب الجلد وموقع التهاب الجلد، 

تيزون هو األفضل للمناطق ذات الجلد الرقيق )على سبيل املثال، الثنيات( وقد يكون يكون الهيدروكور 

كلوبيتازون أفضل للمناطق األخرى )مثل اليدين وراحة اليد( أو حيث فشل الهيدروكورتيزون في السيطرة على 

ا من القيود على بيعها األعراض.  :بدون وصفة هناك عددا

 سنة للكلوبيتازون. 12سنوات بالنسبة للهيدروكورتيزون وأكبر من  10يجب أن يكون عمر املريض أكبر من • 

 مدة العالج محددة بأسبوع واحد كحد أقص ى.• 

 .باإلنتانى بشرة الوجه أو املنطقة الشرجية التناسلية أو الجلد املتشقق أو املصاب ال يمكن استخدامها عل• 


