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17عدد خاص عن حب الشباب

عالج حب ال�شباب بالليزر والعالج ال�شوئي

د / فاطمة اخلواجة - اخصائية أمراض جلدية
د / مشعل الغريب - مسئول وحدة التصويب والليزر

يعتبر حب الشباب من أكثر األمراض اجللدية شيوعًا، 
وتتوفر العديد من العالجات املوضعية أو التي تؤخذ 
ال  األحــيــان  بعض  فــي  ولكن  لعالجه  الفم  طريق  عــن 
يستجيب املريض ملثل هذا النوع من األدوية أو يتعذر 
لتوفر  احلاجة  أصبحت  ولذلك  ببعضها  األخذ  عليه 
طرق أخرى للعالج ملحة. ومن هذه الطرق املتاحة برز 
أن  إلى  الضوئي ولكن البد من اإلشــارة  والعالج  الليزر 
هذه الطرق من العالج حتتاج إلى تعزيزها بالعالجات 
األخرى املتاحة للحصول على أفضل النتائج وللتعجيل 

من اإلستجابة.

:KTP532 1- ليزر

مت اســتــخــدام هــذا الــنــوع مــن الــلــيــزر فــي دراســـة على 
مجموعة من املرضى ومت احلصول على أفضل النتائج 
ستة  ملــدة  املوضعية  الــعــالجــات  مــع  اســتــخــدامــه  عند 
العالج  عن  اإلستغناء  إمكانية  مع  أسبوعية  جلسات 
ملدة أربعة شهور بعد التوقف عن استخدامه ويتناسب 

هذا الليزر مع املرضى ذوي البشرة البيضاء.

:Pulsed Dye595 2- ليزر

مت استخدامه ملدة أربعة جلسات شهرية على عدد من 
املرضى وكانت نتائجه مرضية إال أنه مصحوب بعدد 
من األعراض اجلانبية ومن أهمها إسمرار وخاصة في 
أصحاب البشرة ذات اللون الغامق وهنا البد من اإلشارة 

إلى أنه هناك دراسة أخرى تنفي فعاليته في العالج.

:Diod1450 3- ليزر

التجاعيد  لعالج  يستخدم  الليزر  من  النوع  هذا  كان 
ولكن مبحض الصدفة لوحظ أن هؤالء املرضى الذين 
يعانون من حب الشباب في نفس الوقت قد حتسنت 
الغذاء  منظمة  قبل  من  اعتماده  مت  ولذلك  حالتهم 
أربعة  ملـــدة  اســتــخــدامــه  ومت  الــغــرض.  لــهــذا  واألدواء 
جلسات يفصل بينها ثالثة أسابيع مع احلصول على 
فترة حتسن ملــدة ستة أشهر بــدون عــالج، ومــن اآلثار 
خاصة  اجللد  تبقع  التورم،  و  اإلحمرار  له:  اجلانبية 

مع أصحاب البشرة السمراء.

:Er: glass1540 4- ليزر

حقق نتائج مرضية مع تقليله من دهنية البشرة.

5- العالج الضوئي: 

تقوم فكرة العالج الضوئي على أن البكتريا املصاحبة 
حلـــب الــشــبــاب تــنــتــج مــــادة حــســاســة لــلــضــوء تسمى 
Porphyrin وعند تسليط الضوء على اجللد وخاصة 
الضوء األزرق يتم إثارة هذه املادة إلنتاج األوكسجني 

النشط واجلزيئات احلرة التي تقتل هذه البكتريا.

6- العالج الضوئي املعزز:

نوع  إضافة  يتم  ولكن  الضوئي  للعالج  مشابه  وفكرته 
مدة  اجللد  على   ALA األمينية  األحماض  أنــواع  من 
ليتحول  الدهنية  الــغــدد  فــي  ليتجمع  ســاعــات  ثــالث 
إلى Porphyrin ومن ثم يتم إثارة هذه املادة بالضوء 
األزرق وتستغرق فترة العالج ثالث جلسات أسبوعية، 
ألم  يصاحبه  العالج  هــذا  أن  اجلانبية  اآلثــار  أهــم  من 
ال ميكن حتمله من قبل بعض املرضى، باإلضافة إلى 
ملدة  يستمر  قــد  الـــذي  والتقشير  والــتــورم  اإلحــمــرار 

عشرة أيام.

7- صبغة Indocyanine Green احلساسة للضوء:

يتم وضع هذه الصبغة موضعيًا على أجزاء اجللد املراد 
عالجه ملدة أربع وعشرون ساعة للسماح لهذه املادة بأن 
تتجمع بالغدد الدهنية ومن ثم إثارة هذه الصبغة ب 
Diode Laser مما يؤدي إلى إنتاج األوكسجني النشط 
واجلزيئات احلرة التي تؤدي إلى حتلل الغدد الدهنية 
حراريًا واحلفاظ على اجللد احمليط بها ومن ثم عالج 

حب الشباب. 


