
 علم األدوٌة السرٌري

Topical dermatological drugs 

 األدوٌة الجلدٌة الموضعٌة

 

 د. طلة المللً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Anti fungal agentsاألدوية المضادة للفطريات

السطحٌة، التً تصٌب البشرة  األخماج الفطرٌة على ringworm الدودة الحلمٌة أو tinea السعفة أطلمتالسعفة الجلدٌة: 

 )األظفار واألشعار( الجلدوملحمات 

 

 

 

 

 

 

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AE%D9%85%D8%AC_%D9%81%D8%B7%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%AF


  candidiasisداء المبيضات

 

 

 

 

  Anti-inflammatory & pruritus agentsاألدوية المضادة لاللتهاب والحكة

 



 

 األدوية المؤثرة في تمايز وتكاثر الجلد

Drugs affecting differentiation & proliferation of skin 

 

 

:التماسًالتهاب الجلد   

 بالوذمة



مرض جلدي تهٌجً أو التهابً، ناتج عن تؽٌٌرات فً المسامات (Acne vulgaris) ٌسمى العُدّ الشائع أو حب الشباب

فاإلفراز المفرط للزٌوت من الؽدد باإلضافة إلى وجود طبمة طبٌعٌة من الجلدٌة والؽدد الدهنٌة المصاحبة لها.  

المٌتة ٌسد المسامات. تتجمع اإلفرازات الدهنٌة تحت المسامة المسدودة، مما ٌوفر بٌئة ممتازة لتكاثر  الجلدٌة الخالٌا

د، منشئا منطمة متؤذٌة. ٌظهر وبالتالً ٌتهٌج الجل (Propionibacterium acnes) البكتٌرٌا البروبٌونٌة العدٌة ونشاط

ٌصحب حب  الشباب الهوائٌة.ومعظم البكتٌرٌا المسببة لحب  الذراعٌن الظهروأعلى الكتفٌن، الوجه، حب الشباب عادة على

 :مجموعة عناصر التهابٌة جرٌبٌة الشباب عادة

 ًٌرجع لمعان البشرة إلى -البلوغ استجابة لإلفرازات الهرمونٌة الذكرٌة  بسبب المواد الدهنٌة ٌزداد تشكٌل : سٌالن دهن 

 كما تصاحب نوبة البلوغ تؽٌّرات مهّمة للؽطاء الدّهنً وزٌادة لكٌراتٌن الجلد اإلفرازات الدهنٌة

  ّمط الّسوداء(تجّمع لتكٌّسات الخالٌا البشرٌة المٌّتة فً المساّم )ٌتؤكسد الكٌراتٌن وٌسودّ لونه، وهو ما ٌعرؾ بالن. 

 ألسبابا

 الجينات -1

التوائم، وكذلن  المحتوى الجٌنً لبعض األشخاص لد ٌكون سببا إلصابتهم بحب الشباب، ٌإكد هذا الدراسات التً أجرٌت على

المتحكمة باإلصابة بحب الشباب توصؾ بؤنها "متعددة  الوراثة.بالنظر فً معدل اإلصابة به ضمن األلارب من الدرجة األولى

فً الوراثة. وهنان عدة جٌنات من المرشح أن تكون هً المسبب للمرض، منها: تعدد  لموانٌن مندل الجٌنات" وال تخضع

  CYP1A1 ،و IL-1 alpha و TNF-alpha األشكال فً

 الهرمونات -2

جنسٌة التً لد تساهم فً اإلصابة بحب الشباب. زٌادة الهرمونات ال والبلوغ الحٌض :فً حاالتبعض األنشطة الهرمونٌة 

خالل البلوغ تجعل الؽدد الجرٌبٌة تنمو بشكل أكبر؛ مما ٌزٌد من إفرازها للـزهم.. عدة هرمونات لها  باألندروجٌنات تُعرؾ

التستوستٌرون، دٌهٌدروتستوستٌرون، دٌهٌدرو اٌبً أندروستٌرون سلفٌت، عامل النمو المشابه  عاللة بحب الشباب مثل

أما ذلن الذي ٌحدث عند النساء فمد ٌكون  .تٌروئٌدٌة لد ٌكون لها أثر مشابهتخدام المركبات السواس .هرمون النمو لإلنسولٌن،

  .نتٌجة للحمل أو متالزمة تكٌس المباٌض

 العدوى -3

وهً من  Propionibacterium acnes البكتٌرٌا التً تلعب دورا كبٌرا فً ظهور وتطور حب الشباب تعرؾ بـ

ٌرتبط وجودها ببشرة  (P. acne) البكتٌرٌا ؼٌر الهوائٌة ولكن دورها بالتحدٌد ؼٌر واضح. بعض السالالت الفرعٌة من

 ب الشباب الشدٌد أو المتوسط.طبٌعٌة وبعض السالالت الفرعٌة األخرى تسبب التهاب ح

 نمط الحياة  -4

ٌعد تدخٌن السجائر أحد العوامل التً تسهم فً زٌادة اإلصابة بحب الشباب، وكلما زاد عدد السجائر التً ٌتم تدخٌنها ٌزداد 

بٌن سوء المرض. أما العاللة بٌن حب الشباب والؽذاء فهً ؼٌر واضحة لعدم توفر دلٌل واضح ولوي. ولكن ثمة عاللة 

الؽذاء الذي ٌحوي كمٌة كبٌرة من السكر وحب الشباب.وكذلن هنان دلٌل ضعٌؾ ٌربط بٌن استهالن الحلٌب وزٌادة معدل و 

حدة اإلصابة بحب الشباب. ارتباطات أخرى مثل الشوكوالته أو الملح لٌست مدعمة بؤدلة.الشوكوالته تحتوي على كمٌات 

كر فً الجسم وكذلن لد تكون مصنوعة من الحلٌب أو بدونه. ثمة عاللة بٌن حب متفاوتة من السكر والتً لد ترفع نسبة الس

لد ٌإدي إلى َطفٌَح  12وفً إحدى التجارب ُوجدت عاللة بٌن حب الشباب والُسمنة. فٌتامٌن ب  .األنسولٌن الشباب واستمالب

 .صى بها ٌومٌاُعِدّيُّ الَشْكل أو تفالم حب الشباب الموجود أصال حٌن ٌإخذ بجرعات تفوق المو

 نفسيا -5



الصلة بٌن الضؽط النفسً وحب الشباب الزالت خاضعة للنماش ولكن األبحاث تشٌر إلى أن زٌادة الضؽط النفسً ٌزٌد شدة 

 excoriationأحد أنواع حب الشباب التً ٌموم فٌها المصاب بحن وكشط البثور نتٌجة للضؽط النفسً .حب الشباب

disorder 

 :العالج

 بيروكسيدبنزويل  -1

 

ٌعتبر الخٌار األول لعالج حب الشباب الخفٌؾ و المتوسط نظرا لفاعلٌته وللة األعراض الجانبٌة )أهمها التهاب الجلد 

وٌمنع تكون الـبثور وله دور كمضاد لاللتهاب. بالعادة ٌسبب جفافا بالجلد وشٌئا من  P. Acnes التهٌجً(؛ حٌث ٌعمل ضد

وٌزٌد الحساسٌة للشمس ، ولذلن ٌوصى باستخدام والٌات الشمس أثناء فترة العالج؛ للولاٌة  . االحمرار و تمشرا بشكل متمطع

ال ٌساهم فً  -وبخالؾ المضادات الحٌوٌة  -ولكنه  فاعلٌته مساوٌة لفاعلٌة المضادات الحٌوٌة .حروق الشمس من

وٌمكن أن ٌمرن البنزوٌل بٌروكسٌد مع مضاد حٌوي موضعً أو رٌتٌنوٌد مثل: بنزوٌل  .مماومة بكتٌرٌا تشكٌل

 .لٌنداماٌسن ،و بنزوٌل بٌروكسٌد/أدابالٌن على التوالًبٌروكسٌد/ك

 المضادات الحيوية -2

المضادات الحٌوٌة الموضعٌة تستخدم عادة لعالج حب الشباب الخفٌؾ او المتوسط أما التً تإخذ عن طرٌك الفم فتستخدم 

ولكن مع زٌادة مماومة لاللتهاب معا.  لحب الشباب المتوسط إلى الشدٌد وٌعتمد بؤنها تعمل على تملٌل أعداد البكتٌرٌا وكمضاد

كلٌندامٌسٌن، ،  رومٌسٌنإرٌث :ومن المضادات الحٌوٌة الشائعة .عالمٌا أصبحت هذه العالجات ألل فاعلٌة P. acne البكتٌرٌا

ٌعد آمنا مثل دوكسٌساٌكلن، مٌنوسٌكلن. استخدام االرٌثرومٌسٌن و الكلندامٌسٌن بشكل موضعً  تٌتراساٌكلن مٌترونٌدازول،

ن تبدأ إٌوصى بإٌماؾ استخدام المضادات الحٌوٌة واستخدام الرٌتٌنوٌد الموضعً ما   .فً حالة الحمل نظرا لعدم امتصاصهما

 .الحالة بالتحسن

 حمض الساليسالين -3

ومع ، الٌا البشرةفاعلٌة كـكابح للجراثٌم وحاّل للطبمة المرنٌة كما له دور فً فتح المسامات المؽلمة وحّث انسالخ )تمشٌر( خ له

هذا فإنه ٌعتبر ألل فاعلٌة من الرٌتٌنوٌد. زٌادة التصبػ لوحظ مع الذٌن ٌستخدمون حمض السالٌسالٌن من ذوي البشرة 

 .السمراء

 الهرمونات -4

التركٌبات التً تحتوي على الجٌل  .المركبة بواسطة الفم حبوب منع الحمل ٌمكن عالج حب الشباب عند النساء باستخدام

مثل:  االندروجٌن مفٌدة أكثر. مضادات -نظرٌا–: الدٌزوجٌسترٌل لد تكون  الثالث أو الرابع من البروجستٌن مثل

سبٌرونوالكتون أثبتت فاعلٌتها فً عالج حب الشباب. ولكن العالج بالهرمونات ٌنبؽً أال ٌستخدم خالل فترة الحمل أو 

ًّ أو االستئناث للجنٌن الذكرالرضاعة لما   .لد تسببه من عٌوب َخْلمٌة مثل: الَمباّل التَْحتانِ

 سبيرونوالكتون -5

وٌعتبر عالجا فعاال لحب الشباب عند النساء البالؽات. ولكن لم تتم الموافمة علٌه من  االلدوستٌرون من عائلة مضادات

األمرٌكٌة. ٌعتمد بؤن السبٌرونوالكتون مفٌد فً عالج حب الشباب نظرا لمدرته على إؼالق مستمبِل  إدارة الؽذاء والدواء لبل

 .عالٌة. وٌمكن أن ٌستخدم مع أو بدون مانعات الحمل تراكٌزباألندروجٌن 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AB%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8_%D9%85%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1_(%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9)


 يدات الموضعيةئالريتينو -6

الرٌتٌنوٌدات الموضعٌة لها نشاط مضاد لاللتهاب وتعمل على معادلة دورة حٌاة الخالٌا الجرٌبٌة. وتعتبر ضمن الخط األول 

التصبػ الذي ٌلً االلتهاب. وهذه  فً عالج حب الشباب لذوي البشرة السمراء، كما ولها دور أسرع فً تحسٌن زٌادة

ولكن بؤعراض جانبٌة ألل  Aتشبه فٌتامٌن  -آٌزوترٌتٌنوٌنمثل -وهً  X فئة تزاروتٌن وc  فئة ترٌتٌنوٌنالمجموعة تضم: 

ٌدات تإثر على دورة حٌاة الخالٌا الجرٌبٌة، ئكما وتستعمل بشكل موضعً. وبإمكانها إحداث تهٌج فً الجلد. ٌظهر أن الرٌتٌنو

بنفس الفاعلٌة و بؤعراض   Aفٌتامٌن  وترسٌبه مما ٌسبب االنسداد. الرٌتٌنول أحد أشكال الكٌراتٌن مما ٌساعد فً منع زٌادة

جانبٌة ألل، وٌدخل فً تركٌب الكثٌر من المرطبات التً تُعطى بدون وصفة وؼٌرها من المنتجات الموضعٌة. الرٌتٌنوٌدات 

 .مفاجئا لحب الشباب بداٌة وتوّردا فً الوجه تهٌجاالموضعٌة ؼالبا تسبب 

 الريتينويدات التي تعطى عن طريك الفم -7

شدٌد الفاعلٌة لعالج حب الشباب الشدٌد والمتوسط المماوم لبمٌة العالجات. ٌظهر التحسن بعد شهر من العالج  آٌزوترٌتٌنوٌن

% منهم 50% من المصابٌن وأكثر من 80على حوالً  ولد ٌمتدّ إلى شهرٌن. بعد إنهاء دورة العالج األولى، ٌظهر التحّسن

% من المصابٌن دورة عالج أخرى. ولد تحدث بعض األعراض الجانبٌة مثل جفاؾ 20ٌشفون تماماً. ٌحتاج 

، وارتفاع مستوى الدهون فً الدم. إذا استُخدم أثناء الحمل، ثمة إنزٌمات الكبد العضالت، وارتفاع ، وآالم فًوالرعاؾ البشرة،

ل لتشوهات، لذا توصى النساء باستخدام مانعات حمل فعالة. ال ٌوجد دلٌل واضح ٌثبت أن احتمالٌة عالٌة لتعرض الطف

 .والتفكٌر باالنتحار باالكتئا استخدام الرٌتٌنوٌد عن طرٌك الفم ٌمكن أن ٌزٌد األعراض الجانبٌة النفسٌة مثل

 العالجات المركبة -8

لوحظ أن العالجات المركبة باستخدام أدوٌة من عدة أصناؾ لكل منها آلٌة عمل مختلفة لها فاعلٌة أكبر من العالج األحادي 

، مضادا حٌوٌا+ د)الذي ٌتكون من صنؾ واحد(.عادة التراكٌب المستخدمة تتضمن التالً: مضادا حٌوٌا+ بنزوٌل بٌروكسٌ

 .رٌتٌنوٌد موضعً، أو رٌتٌنوٌد موضعً+ بنزوٌل بٌروكسٌد

  Psoriasisالصدفية

 

واألظافر. ٌظهر فً الرجال والنساء وفً كل  والمفاصل مرض مزمن ؼٌر معدي ٌصٌب الجلد (Psoriasis )  الُصداف
خصوصا فً البالؽٌن. ٌعتمد ان للوراثة سبب فً حدوثه مع عوامل خارجٌة هً اإلكثار من شرب الكحول أو االعمار لكن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%81%D9%8A


مستمبالت بٌتا  حاصراتالتوتر العصبً أو بعض االلتهابات أو تؽٌر فً الجو ٌإدي إلى جفاؾ الجلد أو ادوٌة مثل اللٌثٌوم و
 .التً تستعمل لعالج ارتفاع الضؽط

محمرة مرتفعة عن بمٌة الجلد، حدودها واضحة عن الجلد السلٌم، حولها وسطحا أبٌض اللون وتعلوها  تظهر أماكن فً الجلد
لشرة بٌضاء فضٌة وتتمشر باستمرار وهً عبارة عن مناطك التهاب فً الجلد وتكوٌن الجلد بسرعة أكبر من العادي وٌشعر 

 .االنسان باأللم والحكة فً هذه األماكن

ٌوم كما هو المعتاد، وٌعتمد ان هنان التهاب  28جلد ٌنمو بشكل سرٌع اي فً بضعة اٌام بدال من السبب فً ذلن هو أن ال
 .تتدخل فٌه الخالٌا اللمفاوٌة فً هذه المناطك

تظهر البمع فً الخلؾ من مفصل المرفك والركبة وجلدة الراس واسفل الظهر وراحة الٌد ووباطن المدم والوجه أو اي مكان 
 .فً الجسم

 .% من المصابٌن بالصداؾ15مفاصل لد ٌشعر اإلنسان بااللم والتورم تتطور فً ال فً

 .األظافر الصدافً عبارة عن تلون االظافر بلون بنً فاتح وتظهر نماط أو خطوط فً االظافر وتثخن حثل

 .نطمة التناسلٌة وداخل الفملد ٌصٌب الصداؾ الم

 العالج

 عالجات موضعية -1

لطران ٌدات وئأسابٌع؛ أما الرتٌنو 8الكورتٌكوستٌروٌد الموضعً هو العالج األكثر نجاعة عند استخدامه باستمرار لمدة 
. ُوجد كذلن أن العالج الثنائً ممكن أن تفٌد مثل البارٌكالسٌتول  Dالفٌتامٌن  نظائر، فمد وجدت أنها ذات فائدة محدودة  الفحم

عالج لوٌحات فً الذي ٌجمع الفٌتامٌن دي والكورتٌكوستٌروٌد ٌتفّوق على كل من العالج بالفٌتامٌن دي وحده أو لطران الفحم 
 .الصداؾ المزمنة

 

 عالج بالضوء -2

داؾ أشعة الشمس على شكل العالج بالضوء ٌُستخدم  311-313بٌن  طول موجة األمواج ذات منذ مدة طوٌلة لعالج الصُّ
ٌجب السٌطرة على مدة التعّرض لتجنّب اإلفراط  .نانومتر هً األكثر نجاعة، ولذلن تم تطوٌر مصابٌح خاصة لهذا التطبٌك

 .فً التعّرض وحرق الجلد

 جراحة -3

لد تفٌد األشخاص مع الصداؾ اللوحً المزمن، والصداؾ النمطً، والبثار الراحً  إزالة اللوزتٌن تشٌر أدلة محدودة أن
 األخمص

  Wartsالثآليل
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مرض جلدي عبارة عن أورام جلدٌة حمٌدة ومعدٌة تصٌب طبمات الجلد العلٌا، وهً هو ٌسمى فً العامٌة عٌن السمكة، 

نوعا  130ٌوجد من ذلن الفٌروس و   papilloma virushumanالبشري بفٌروس الورم الحلٌمً تحدث بسبب اإلصابة

معروفا معظمهم ٌسببون ثآلٌل جلدٌة شائعة، وهو عبارة عن نتوء خشن الملمس وصلب ٌنمو على سطح الجلد وٌظهر بعدة 

وأحجام وأعداد وؼالبا ما ٌكون بنفس لون الجلد، وٌنمو مرض عٌن السمكة على شكل كتل تشبه المنبٌط الصؽٌر وهو أشكال 

 ٌصٌب جمٌع األعمار واألجناس وهً شائعة بٌن طالب المدارس وتبلػ مدة الحضانة للفٌروس ما بٌن الشهر والسنة.

 أسبابه

األحذٌة بدون جوارب، واإلصابة باألمراض التً تتسبب بخلل فً توزٌع  ارتداء األحذٌة الضٌمة ذات الكعب العالً، ارتداء
الوزن بشكل متساو على األرجل واأللدام مثل الروماتٌزم أو أمراض العظام زٌادة الوزن، وبالتالى زٌادة التحمٌل على المدمٌن 

أسباب انتشار الثآلٌل على  الثآلٌل، عض األظافر من أحدبٌة صلبة استخدام أدوات شخص مصاب استخدام أحذٌة رٌاض
 .رإوس األصابع وحول األظافر مالمسة جلد شخص مصاب أرضٌة حمامات السباحة العامة

 :العالج

، ٌوضع هذا البالستر علٌه، ثم توضع ضمادة علٌه لتثبٌته، حمض سلسلٌن %40وٌمكن عالجه باستخدام بالستر ٌحتوي على 
ث أٌام، ٌتم بعدها إزالة البالستر، ثم المكان المصاب فً ماء داف  لمدة ربع ساعة، حتى ٌمكن إزالة وتترن من ٌومٌن إلى ثال

النٌتروجٌن  وٌمكن عالجه أٌضا باستخدام .الجلد األبٌض المتكون مكان البالستر، وذلن عن طرٌك مبرد أو حجر لدم
 . لتبرٌد مكان االصابة السائل

 

نٌتروجٌن سائل لارورة بخاخ  

  Scabiesالجرب

 

  Sarcoptesالمارمة الجربً  أنثى عث السبع سنوات " وهو مرض جلدي معدي تسببه، والمعروؾ باسم "حكة الجرب
 mitei scabie ..ٌتخلل العث إلى الجلد لٌعٌش وٌلمً بٌوضه هنان  

، وفً البثور ٌشبه وطفح جلدي الشدٌدة الحكة أكثر االعراض شٌوعا هًو العث أعراض الجرب تحدث بسبب التحسس من
أسابٌع لبل ظهور األعراض، أما  6-2بعض االحٌان ٌمكن رإٌة جحور صؽٌرة على الجلد، العدوى األولٌة تحتاج عادة من 
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اض خالل ٌوم واحد، وٌمكن لهذه األعراض أن تظهر فً معظم أنحاء إذا أصٌب الشخص بعدوى للمرة الثانٌة تظهر األعر
 بع أو على طول محٌط الخصر. ولد ٌتؤثر الرأسالجسم أو فً مناطك معٌنة فمط، مثل: الرسؽٌن وبٌن األصا

وتتم العدوى بالجرب عن طرٌك االتصال المباشر المطول بجلد  .تحصل العدوى عادة بسبب عشر إلى خمسة عشر عثة
ظروؾ العٌش المكتظة لد تزٌد من احتمالٌة انتشار هذا المرض   . ولد ٌنتشر المرض لبل ظهور االعراض .ابالمص

وتكون المناطك التً تعانً من للة المٌاه أكثر عرضة النتشار المرض  .كمراكز رعاٌة األطفال، المنازل المتالصمة والسجون
ً من ٌعانون من ضعؾ جهاز المناعة أو المصابٌن بؤكثر من ملٌون الجرب المزمن هو نوع أكثر حدة وٌحدث عادة ف.  فٌها

عثة مما ٌجعلهم معدٌن أكثر من ؼٌرهم، فً هاتٌن الحالتٌن لد تحدث العدوى باتصال جسدي خفٌؾ أو من خالل األدوات 
 .الملوثة

 الفيزيولوجية المرضية:

 فًمن خالل رد الفعل التحسسً لجسم العائل استجابة لبروتٌنات العثة. بروتٌنات العثة موجودة أًٌضا األعراض تتشكل 
و األمعاء، فً براز العثة، التً تترسب تحت الجلد. رد الفعل المتمثل بالحساسٌة عبارة عن رد الفعل المتوسط بالخالٌا 

ٌعتمد بؤنها األجسام المضادة التً تإدي إلى ظهور االعراض   IgE تضمن األجسام المضادة من نوعتألجسام المضادة ، و ا
 ثأعراض الحساسٌة ) الحكة( تستمر بالظهور لعدة أٌام، وحتى لعدة أسابٌع بعد لتل الع .السرٌعة فً حالة العدوى الثانوٌة

من الجرب تستمر لتكون بؤكمله. و لد تظهر بعض اآلفات الجدٌدة لعدة أٌام بعد المضاء على العث، لد تظهر آفات عمٌدٌة 
 أعراض لعدة أسابٌع بعد المضاء على العث

صورة مكبرة لمسار العث: الجزء االٌسر ٌبٌن حن العث للدخول الى الجلد.  
 حفر العث على الجزء االٌمن و ٌظهر كنمطة سوداء فً نهاٌة المسار

 العالجيةلتدابير ا

المعالجة تتضمن جمٌع أجزاء و نواحً البٌت و األشخاص الذٌن شهدوا هنالن العدٌد من العالجات الفعالة لمعالجة الجرب . 
من الخٌارات المتاحة للتحكم بالحكة تتضمن مضادات الهستامٌن و األدوٌة  . اتصال مطول و حدٌث مع الشخص المصاب

السابمة فً الماء الساخن ٌجب ؼسل الفراش والمالبس والمناشؾ المستخدمة خالل األٌام الثالثة .المضادة لإللتهابات الموصوفة
 وتجفؾ فً مجفؾ ساخن

 Permethrin بيرميثرين

ٌتم تطبٌمه من الرلبة إلى أسفل، وعادة لبل النوم،  .وٌبمى العالج األمثل  بٌرمٌثرٌن هو العالج األكثر فعالٌة لمعالجة الجرب،
بمة سطح الجلد بشكل كامل، ولٌس وٌجب الحرص على تؽطٌة ط .ساعة، ثم ٌؽسل فً الصباح 14إلى  8وٌترن لمدة حوالً 

أو  لواحدةاألماكن التً تظهر علٌها األعراض فمط؛ حٌث أن أٌة رلعة من الجلد ؼٌر معالجة ٌمكن أن توفر " مالذا ً آمنا ً" 
أكثر من العث للبماء على لٌد الحٌاة. ووضعها مرة واحدة هو عادة كاؾ، كما أن البٌرمٌثرٌن ٌمتل البٌض وكذلن حشرات 

أٌام كإجراء ولائً. الجرب المتمشر  7-3العدٌد من األطباء ٌوصون بتطبٌمها مرة ثانٌة فً ولت الحك من  لكنالبالؽة،  العث
بٌرمٌثرٌن لد ٌسبب تهٌج طفٌؾ  .لد ٌتطلب العدٌد من اإلجراءات والعالجات التكمٌلٌة عن طرٌك االٌفرمٌكتٌن عن طرٌك الفم

  .فً الجلد وعادة ما ٌكون محتمل

 Ivermectin ميكتينايفر

 



وٌعتبر  .األٌفرمكتٌن الذي ٌتناول عن طرٌك الفم فعال فً المضاء على الجرب، فً كثٌر من األحٌان فً جرعة واحدة
لم ٌتم اختباره على االطفال  .االختٌار االمثل لعالج الجرب المتمشر، و ٌوصؾ أحٌاناً باالشتران مع دواء آخر موضعً

  .لالطفال دون سن السادسة من العمر الرضع، وال ٌنصح باستخدامه

 :عالجات أخرى

بنزوات البنزٌل، كروتامٌتون،  ،( FDAغير مصرح به من قبل  غاما بنزن هكساكلوريد) نالٌندوتشمل العالجات األخرى 

   .وؼالبا ما تستخدم مراهم الكبرٌت أو بنزوات البنزٌل فً الدول النامٌة بسبب تكلفتها المنخفضة .  المالثٌون

 

  Liceالممل

  

والنظافة الشخصٌة  النظافة ٌكثر بٌن المساجٌن وطالب المدارس عند عدم مراعاة شروط المتطفلةالحشرات  منرتبة  مملياتال
 .خصوصا

 .ملٌمتر 2.5جداً وٌبلػ طولها حوالً  الحجم اللون صؽٌرة سمراء رمادٌة حشرة الممل

بط وٌعتاش على دم المضٌؾ عن طرٌك عض أو تحت اإل العانة شعر رأس المضٌؾ أو منطمة فروة ٌعٌش الممل عادة على
فروة الرأس. هً حشرة صؽٌرة لونها عندما تفمس من الصئبان أبٌض ولكنها سرعان ما ٌتؽٌر لونها إلى البنً المحمر بمجرد 

من التمسن  ، حٌث الرجلٌن األمامٌتٌن ذات مخالب لوٌه تمكنهاأرجل مفصلٌة  6 تؽذٌتها على دم اإلنسان . لها
 بموة حتى أثناء االستحمام . لٌس لها أجنحة ولكن تستطٌع المفز  اإلنسان بشعر

 لعالجا

دون الرجوع للطبٌب للفرد المصاب فً األسرة. وإذا لم ٌإثر الشامبو أو  الصٌدلٌات بالعالجات المتوفرة فًٌبدأ العالج عادة 
 اللوشن على لمل الرأس بعدها ٌصؾ الطبٌب لن عالجاً ألوى

: Malathaion  هو لوشن ٌوضع على فروة الرأس والجسم لٌمتل الممل. هذا المنتج لابل لالشتعال لذلن ٌجب الحذر. وٌجب
 على المرأة الحامل استشارة الطبٌب لبل استخدامه النه لد ٌإثر على صحة الجنٌن

Lindane  :ٌجب على المرأة الحامل أن  . هذا المركب متوفر على شكل كرٌم أو لوشن أو شامبو  ؼاما بنزن هكساكلورٌد

 .تستشٌر طبٌبها لبل أن تؤخذ الدواء. ٌمكن أن ٌسبب هذا الدواء تحسس للجلد

 

 العوامل الوالية من األشعة فوق البنفسجية

  األشعة السٌنٌة أطول منألصر من الضوء المرئً لكنها  طول موجً ذات موجة كهرومؽناطٌسٌة هً ألشعة فوق البنفسجيةا
 .إلكترون فولت 124 إلى 3تبدأ من  وطالتها نانومتر، 400إلى  نانومتر 10ٌبدأ من وطول موجاتها
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، ولكن بسبب CوالمصٌرةBوالمتوسطة Aعلى شكل أحزمة من الموجات الطوٌلة  الشمس بنفسجٌة مننبعث األشعة فوق ت
الحزمة ٌكون من  األرض % من اإلشعاع الذي ٌصل سطح99لها، فإن  الطبمة الجو العلٌا من وزوناأل امتصاص
  UVAالطوٌلة

 .بالجلد  Dفٌتامٌن  انه ٌساعد على إنتاج )UVB (األثر اإلٌجابً الرئٌس من التعرض للموجة المتوسطة من فوق البنفسجً
فٌتامٌن والسبب هو نمص  الوالٌات المتحدة سنوٌا فً بالسرطان التمدٌرات تمول أن هنان عشرات اآلالؾ من الذٌن ٌموتون

وسهولة كسرها. عموما  العظام )أو الكساح عند الكبار(، وٌسبب ضعؾ لٌن العظام وٌسبب هذا النمص مرض .سمبالج دي
 لفترات محددة للشمس أو التعرض األؼذٌة ٌكون عن طرٌك الفٌتامٌن للحصول على هذا

ٌستخدم إشعاع فوق البنفسجٌة  .والبهاق الصدفٌة مثل األمراض الجلدٌة لألشعة فوق البنفسجٌة استعماالت طبٌة، كحاالت
أما  .(PUVA treatment) مكونة ماٌسمى عالج بوفا psoralens السورالٌن الموضعًمع أدوٌة  (UVA) الطوٌلة

 .فنادرا ماتستخدم فً هذا المجال (UVB) المتوسطة

وبالتالً  الكوالجٌن بروتٌن أن ٌدمر ألٌاؾUVC  والمصٌرUVB  والمتوسطUVA  ٌستطٌع إشعاع فوق البنفسجً الطوٌل
  بالجلد الموجودAفٌتامٌن  ٌمكنهما تحطٌمUVB  والمتوسطةUVA  األشعة الطوٌلة .الجلد بشٌخوخة ٌسرع

أو أي   gelsهالمات أو  spraysرذاذات أو  lotionsؼسوالت هً sunblock أو  sunscreen الواليات الشمسية

وبالتالً حماٌته  الشمس المتعرض ألشعة الجلد من على األشعة فوق البنفسجٌة مستحضر موضعً ٌمتص أو ٌعكس بعض

  .الشمسٌةالحروق  من

 المكونات

 :والتً تمسم إلى ثالثة أنواع رئٌسٌة UV filters لألشعة فوق البنفسجٌة تحوي الوالٌات الشمسٌة واحدا أو أكثر من فالتر

 .مسرطن والذي ٌشتبه بكونه oxybenzone مثل األشعة فوق البنفسجٌة تمتص مركبات عضوٌة -

 titanium الضوء فوق البنفسجً مثل absorbs وتمتص scatter وتبدد reflect تعكس جزٌئات ؼٌر عضوٌة - 
dioxide و zinc oxide أو مشاركة بٌنهما combination. 

جزٌئات عضوٌة تعمل عموماً على امتصاص الضوء مثل المركبات العضوٌة المذكورة أعاله لكن تحوي كذلن على عدة  - 
ثل الجزٌئات ؼٌر العضوٌة وتعمل م الضوء والتً لد تعكس وتشتت جزء من chromophores مجموعات حاملة للون

 A-UVالذي ٌمتص  Tinosorb M.تسوق تحت اسم  Bisoctrizole عنهابشكل مؽاٌر عن عمل المركبات العضوٌة، ومثال 
باستعمال هذه الوالٌات ألنها تمً كذلن  "American cancer society" تنصح المنظمات الصحٌة مثل  UV-Bو 
 ."basal cell carcinoma" وسرطان الخالٌا الماعدٌة spuamous cell carcinoma الخالٌا المتمرنة سرطان من

والتً ال تسبب حروق لكن تزٌد  UV-A الوالٌات الشمسٌة موضع جدل لعدة أسباب، فعدٌد منها ال تحجب أشعةٌبمى استخدام 
عدٌد من مستخدمً الوالٌات الشمسٌة لد اللذلن  .سرطان الجلد وهو نوع من melanoma من حدوث ورم الخالٌا المٌالنٌة
 .بدون إدران ذلن UV-A ٌكونوا عرضة لنسبة عالٌة من

  SPF: Sun Protection Factor امل الولاٌة الشمسًع

)المسإولة عن  UV-B هذه المٌمة هً ممٌاس مخبري لفاعلٌة الوالً الشمسً، كلما كانت أعلى كلما نتجت حماٌة أكبر ضد
، فوالً شمسً خاص بمنتج األوروبٌة تعد ضعؾ المٌمة األمرٌكٌة الحروق الشمسٌة(. ٌوجد نظامان لهذه المٌمة، المٌمة

 . 10تعادل  SPF فهو بالفاعلٌة ذاتها لمنتج أوروبً ذو لٌمة 20تعادل  SPF أمرٌكً بمٌمة

الممكن أن ٌتعرض به الشخص ألشعة الشمس والواضع للوالً الشمسً لبل أن ٌصاب بحرق  الزمن إلى SPF تشٌر لٌمة
ٌتعرض   شخص مثال .الزمن ثابتة عبر الكثافة االشعاعٌة منسوباً إلى الزمن لشخص بدون والً شمسً، ذلن على اعتبار أن

 10ل تعاد SPF دلٌمة إذا وضع والً شمسً ذو لٌمة 120فإنه ٌتعرض للحرق بعد  الشمس دلٌمة تحت 12للحرق بعد 
 بالنظام األوروبً.  5بالنظام األمرٌكً أو 

 :عملٌاً فإن الولاٌة للمحضر تعتمد على عدة عوامل منها
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 الكمٌة المطبمة وتكرار إعادة التطبٌك 

  الجلد أو التعرق والتً تزٌل الوالً من على السباحة الشخص مثلالنشاطات التً ٌموم بها 

  الممتصة من لبل الجلدالكمٌة. 

األشعة فوق  ألن التخرب الخفً وشٌخوخة الجلد تحدث كذلن بواسطة الجلد بشكل جٌد عن ممدار تخرب تعبرال  SPF إن الـ
نلنومتر( والتً ال تسبب احمرار أو ألم. الوالً الشمسً التملٌدي ال  400إلى  320)بطول موجة  A من النوع البنفسجٌة
فً  الخالٌا DNAتسبب ضرراً لـ UV-A فإن 2004وبناء على دراسة عام  .UV-B ء مثلوبشكل كف UV-A ٌحجب
وزٌادة خطورة حدوث ورم الخالٌا المٌالنٌة الخبٌث. حتى بعض المنتجات المذكور علٌها بؤنها واسعة الحجب  الجلد عمك
 .UV-Aفهً ال تمدم الحماٌة الكافٌة ل UV (A+B)لـ

 .,zinc oxide, avobenzone, ecamsule تكون بواسطة المستحضرات الحاوٌة على UV-A إن أفضل حماٌة ضد
titanium dioxide ؼالباً ٌوفر حماٌة جٌدة لكن ال ٌؽطً كافة مجال UV-Aحٌث وجد أن ، zinc oxide  ًٌعد مفضال ف

 .نانومتر 380و  340مجال بٌن 

 "والمماٌٌس األخرى تم التوصل إلٌها للحد من االدعاءات ؼٌر المنطمٌة للشركات مثل "حماٌة طوال الٌوم SPF إن لٌمة
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