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عالج حب ال�شباب بالأدوية ال�شاملة

د / حسني عطية 
مسئول اجللدية باجلهراء

اختصاصي أمراض جلدية  - مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية

أســاســي فــي عالج  ركــن  املــضــادات احليوية  تعتبر   
حب الشباب ويتم وصفها للمرضى في احلاالت التالية:

1- حاالت حب الشباب املتوسط أو الشديد 
2- حاالت حب الشباب البسيط الذي لم يستجيب للعالج 

املوضعي 
3- املرضى املصابني بإحباط شديد من حب الشباب حتى 

لو كان درجة بسيطة
لتكوين  استعداد  لديها  التي  البشرة  أصحاب  املرضى   -4

ندبات اجللد

هذا وتعطى املضادات احليوية للمريض ملدة 6 أشهر على 
املريض  إعــطــاء  ويفضل  املــوضــعــي،  الــعــالج  بجانب  األقـــل 
)مشتقات  أسيد  ريتينويك  أو  بيروكسيد  بنزويل  كــرمي 
فيتامني أ( مع املضادات احليوية وذلك إلعطاء املزيد من 
من  ســالالت  ظهور  ومنع  مدته  وتقصير  للعالج  الفاعلية 
في  التحسن  يبدأ  احليوية،  للمضادات  مقاومة  البكتريا 
امللموس للعالج من  التأثير  الشباب تدريجيًا ويظهر  حب 

 

إيقاف  أو  اجلــرعــة   تخفيض  ميكن  وبعدها  أسابيع   8-  4
أن  العلم  مــع   ، املوضعى  الــعــالج  استمرار  مــع  بالفم  الــعــالج 
التحسن يكون بنسبة 40% بعد شهرين من العالج وتصل 
النسبة إلى 60 % بعد 4 أشهر و 80 - 90 % بعد 6 أشهر وفي 
إلى  اللجوء  أشهر يجب   3 حالة عدم حــدوث حتسن بعد 

عالج بديل.

احليوية  املــضــادات  احليوية:تقوم  املــضــادات  عمل  كيفية 
دور  تلعب  التي    )P. Acnes( البكتريا  أعــداد  بتخفيض 
مــؤثــر فــي تــكــويــن حــب الــشــبــاب كــمــا أنــهــا متــنــع إفــــرازات 

البكتريا التي تؤدي إلى التهابات حب الشباب.

أنواع املضادات احليوية:

سيكلني  الــدوكــســي  مــثــل  ومشتقاتها  التيتراسيكلني   -1
واملينوسيلكني

2- امليكروليدز: اريثروميسني، أزاثروميسني
3- كلينداميسني

4- مركبات السلفا )تراى ميتوبرمي و سلفاميثاكسول(

1- تيتر اسيكلني:

- هـــو املـــضـــاد احلـــيـــوي األوســـــع انـــتـــشـــارًا فـــي عــــالج حب 
الشباب.

250مجم(  )الكبسولة  يوميًا   / جم   1  –  0.5 اجلــرعــة:   -
يؤخذ مع املاء على معدة خالية قل األكل بساعة أو بعده 
بساعتني مع جتنب مشتقات األلبان ومضادات احلموضة.
ال يعطى في حاالت احلمل، الرضاعة، األطفال أقل من 13 

عامًا، أمراض الكبد والكلى.
ونادرًا  هضم،  عسر  مهبلية،  فطريات  اجلانبية:  األعراض 
حساسية  أسنان،  تلوين  ضوئية،  حساسية  مــرئ،  التهاب 

تفاعلية، أعراض شبيهة بالغثيان املصلي.

2- الدوكس سيكلني:

الدواء  الطعام،  – 200 مجم/ يوميًا، ممكن أخذه مع   100
أكثر تقباًل للمريض وأكثر إذابة في الدهون مما يساعده 
عــلــى الــتــخــلــل فـــي احلـــبـــوب ويــجــعــلــه أكـــثـــر فــاعــلــيــة من 

التتراسيكلني.
األعــراض اجلانبية: حساسية ضوئية حتدث في 3% من 
املرضى بسبب تعاطى الدواء مع التعرض بكثافة للشمس 

باإلضافة ألعراض مشابهة للتراسيكلني.

3- املينوسيكلني:

100 – 200 مجم / يوميًا، يؤخذ مع الطعام، أكثر إذابة في 
الدهون وكذلك أكثر فاعلية من التيتراسيكلني والدوكسي 
نادرة  حاالت  في  ولكن  الشباب  حلب  فعال  عالج  سيكلني، 
يكون مصحوبًا بأعراض جانبية خطيرة مثل التهاب الكبد 
شبيهة  أعراض  الدماغ،  في  الدم  ضغط  زيادة  الكيميائي، 
بقع  فهي  شيوعًا  األكــثــر  األعـــراض  أمــا  احلــمــراء  للذئبة 
واألسنان،  املخاطية  واألغشية  والساق  الوجه  في  زرقــاء 

دوار، طنني في األذن، حساسية للدواء.

4- اريثروميسني:

1 مــجــم / يـــومـــيـــًا، عــــالج أمــــن حلـــب الــشــبــاب مـــع احلمل 
واألطفال.

اجلهاز  في  واضطرابات  الهضم  عسر  اجلانبية:  األعــراض 



الـعـــــدد الرابع عشر يناير 2008الـنــشــــــــــــــــــــــــرة الـصـحـيـــــــــــــــــــــــــــــــة

19عدد خاص عن حب الشباب

الهضمي.

5- أزاثروميسني:
500 مجم جرعة واحدة يوميًا / 3 أيام في األسبوع / ملدة 

4 أسابيع.
الدماغ  دم  ضغط  فــي  أرتــفــاع  يسبب  ال  أنــه  مميزاته  مــن 
ولذلك ميكن إعطائه مع عقار األيزوتريتينيون ملنع تهيج 

حب الشباب في بداية العالج.

6- كلينداميسني:

ألنه  الشباب  حلــب  فعال  عــالج  يوميًا   / مجم   300-150
احلبوب  في  تخلله  على  يساعد  مما  الدهون  في  يــذوب 
ولكن في حاالت قليلة يكون مصحوبًا بالتهاب شديد في 
القولون ولذلك يفضل عدم استخدامه إال في احلاالت 

الشديدة التي ال تستجيب للمضادات األخرى.

7- مركبات السلفا )تراى ميثوبرمي / سلفا ميثاكسول(:

الــدهــون مما  يــذوب بقوة في  / يوميًا،  – 600 مجم   400
يساعدها في تخلل حب الشباب، تستخدم في احلاالت 
التهاب  حــاالت  أو  األخــرى  للمضادات  تستجيب  ال  التي 

احلبوب ببكتريا سالبة اجلرام.
للدواء  احلساسية  من  عالي  معدل  اجلانبية:  األعــراض 
البيضاء في  الــدم  كــرات  مما يحد من إستخدامه، نقص 

حالة العالج الطويل األمد.
لـــألنـــواع املختلفة  )اجلـــــدول يــبــني األعـــــراض اجلــانــبــيــة 

للمضادات احليوية(

مقاومة البكتريا للمضادات احليوية:

الــشــبــاب ال تستجيب  مـــن حـــب  كــثــيــرة  تـــوجـــد حـــــاالت 
وتتراوح  لها  البكتريا  مقاومة  بسبب  احليوية  للمضادات 

نسبتها مع األنواع املختلفة للمضادات احليوية كالتالي:

- اريثروميسني: %60
- كلينداميسني: %40

- تيتراسيكلني – الدوكسي سيكلني: %20
- مركبات السلفا: %12

- املينوسيكلني: حاالت نادرة

وأحيانًا يكون عدم اإلستجابة للعالج بسبب أنواع أخرى 
من البكتريا مثل بكتريا سالبة اجلرام أو الفطريات ويرجع 
جرعات  قلة  إلى  إما  للعالج  البكتريا  مقاومة  في  السبب 

العالج أو تغيير البكتريا من تركيبتها.

طرق منع وعالج مقاومة البكتريا:

- عدم إعطاء كرمي مضاد حيوي للمريض في نفس الوقت 
مع مضاد حيوي بالفم حيث أنهما معا يزيدان من مقاومة 

البكتيريا للعالج.
بيروكسيد  البنزويل  على  حتتوي  كــرميــات  استخدام   -
أن هذه  األزاليك حيث  أو حامض  )أ(  أو مركبات فيتامني 

املركبات ال تزيد مقاومة البكتريا.

اجلدول التالي يبني األعراض اجلانبية لألنواع املختلفة من املضادات احليوية:

اريروميسنيمينو سيكلنيتوكسى سيكلني تيتراسيكلني

++++عسر هضم

++++فطريات مهبلية

++/-++حساسية ضوئية

-+++التعارض مع حبوب منع احلمل 

-+++تلوين األسنان )أقل من 13 عام(

+-++مقاومة البكتيريا

+تلوين الندبات 

+دوار وطنني

+تفاعل مماثل للذئبة

+++زيادة ضغط الدم في الدماغ

+++تغيير في وظيفة أحد األعضاء

حساسية تفاعلية )ارتفاع احلرارة، طفح جلدى، تأثر أحد األعضاء، أكثر 
من 8 أسابيع من العالج(

+++

غثيان مصلى )ارتفاع احلرارة، صفح جلدى، التهاب املفاصل، كبر الغدد 
الليمفا،ية، أكثر من 6 أسابيع من العالج(

+++
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- مينوسيكلني: 200 مجم / يوميًا.
- تراى ميثوبرمي: 600 مجم / يوميًا 

عالج حب الشباب بعقار األيزوتريتينيون:

أن  إال  الشباب  حلب  جــدًا  فعال  عــالج  األيزوتريتينيون 
أعراضه اجلانبية كثيرة وأحيانًا تكون خطيرة، يوصف 

الدواء في احلاالت التالية:

1- حب الشباب احلبيبي واملتكيس
يستجيب  ال  الــذي  والشديد  املتوسط  الشباب  حب   -2

للعالجات األخرى
3- حب الشباب املؤثر على احلالة النفسية للمريض

4- حب الشباب امللتهب بسبب بكتريا سالبة اجلرام

طريقة تأثير الدواء في حب الشباب:

1- يــقــلــل مــن حــجــم الــغــدد الــدهــنــيــة بــاجلــلــد وينقص 
إفرازتها بنسبة 70% في خالل أسابيع قليلة من العالج 

الــغــدد الدهنية  2- يــنــظــم منــو ومتــايــز خــاليــا قــنــوات 
والشعرية ويخفض تقرنها 

3- مينع منو البكتريا )P. Acnes(، التي تلعب دور مؤثر 
في تكوين حب الشباب 

4- األيزوتريتينيون له خواص مضاد لإلتهابات

فحوصات ما قبل العالج:

1- اختبار احلمل
2- فحص وظائف الكبد 

3- صورة الدم، سرعة الترسيب
4- نسبة الكلسترول والدهون الثالثية في الدم

5- نسبة السكر في الدم

ملحوظة: 

يــجــب إعـــــادة اخــتــبــار احلــمــل ووظـــائـــف الــكــبــد ونسبة 
أثناء  شهر  كل  الــدم  في  الثالثية  والــدهــون  الكلسترول 

العالج.
اجلرعة:

0.5 – 1 مجم / كجم / يوميًا ملدة من 4 – 5 أشهر و غالبًا 
ما يبدأ العالج بجرعة بسيطة )0.5 مجم / يوميًا(وذلك 
اجلرعة  تــزيــد  ثــم  لــلــدواء  اجلانبية  األعـــراض  لتجنب 
 – إلــى 120  الــدم  الــدواء في  تدريجيًا حتى تصل نسبة 

150 مجم / كجم وهي النسبة املثلى للعالج.
نسبة قليلة من املرضى حتتاج إلى مدة أخرى من العالج 

بعد شهرين من الراحة
تــؤخــذ الــكــبــســوالت مــع األكـــل ومـــع كـــوب كــامــل مــن املاء 

وتقسم على جرعتني يوميًا.
ميكن بلع الكبسولة أو مضغها أو فتحها بإبرة كبيرة ووضع 

محتواها على عصير البرتقال أو على األيس كرمي.

- أحيانًا كثيرة يسوء حب الشباب مع بداية العالج ويجب 
جرعة  إعطاؤه  املمكن  ومــن  بذلك  املريض  على  التنبيه 

بسيطة من الكورتيزون أو دواء األزاثروميسني.
العالج  بعد  عــام  ملــدة  التقشير  عمليات  جتنب  يجب   -
أنـــه يــزيــد مــن نسبة حدوث  بــاأليــزوتــريــتــيــنــيــون حــيــث 

الندبات.

األعراض اجلانبية:

األعراض الشائعة:

1- التهاب وجفاف الشفاه: حتدث في معظم املرضى.
ــــف )أحــيــانــًا نــزيــف من  2- الــتــهــاب وجــفــاف الــعــني واألن
األنــف(،  جفاف وأكزميا وحكة باجللد: حتدث في %50 

من املرضى. 

األعراض األقل شيوعًا:

- اجللد: تساقط الشعر، حساسية ضوئية، تقشر اليدين 
والقدمني.

- صداع بسيط أو متوسط: شائع مع العالج ولكن إذا كان 
شديدًا أو مصحوبًا بتغييرات في الرؤية فهذا يعني زيادة 

في ضغط الدم في الدماغ.
- اجلهاز الهضمي: نقص الوزن، مغص معوي، قئ وغثيان، 
إســهــال، إلــتــهــاب الــقــولــون والــكــبــد والــبــنــكــريــاس، التهاب 

ونزيف اللثة، نزيف الشرج.
- النظر: اضطرابات في الرؤية، عشي ليلي، عدم متييز 

األلوان.
- السمع: ضعف السمع وطنني باألذن.

بالصدر،  آالم  دمـــويـــة،  جــلــطــات  الــقــلــب،  ضــــرات  شــرعــة 
إغماء.

والصفائح  واحلــــمــــراء  الــبــيــضــاء  ـــــدم  ال كـــــرات  نــقــص   -
الدموية.

- التهاب الكلى والرئتني.
غثيان مصلي / حساسية تفاعلية للدواء.

أو  عدواني  سلوك  املــزاج،  في  تغير  نفسية،  اضطرابات   -
املقابل هناك حاالت  إنتحار. وفي  نادرًا  اكتئاب،  عنيف، 

كثيرة تتحسن حالتها النفسية بعد العالج.
- العظام والعضالت: التهاب املفاصل وتصل العضالت، آالم 
بالظهر )26 %( هشاشة العظام، نتؤات عظمية وتشوهات 

في العمود الفقري خصوصًا مع العالج طويل األمد.
والدهون   )%  5( والــكــلــســتــرول  الــكــبــد  أنــزميــات  زيــــادة   -
الثالثية ) 25 %( والسكر في الدم. غالبًا ما تكون الزيادة 
تكون  أحــيــانــًا  ولــكــن  الــعــالج  نــهــايــة  مــع  تختفي  بسيطة 
أو في  الـــدواء  إلــى تقليل جرعة  الــزيــادة عالية وحتــتــاج 

حاالت نادرة إليقافه.

أخطر األعراض:
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تشوه اجلنني: يحدث في حالة تعاطى الدواء مع احلمل 
في  الــتــشــوهــات  وتــكــون   %  30  –  25 مــن  تـــتـــراوح  بنسبة 
والغدة  املــركــزي  العصبي  واجلــهــاز  والــقــلــب  والـــدمـــاغ  املـــخ 
يكون  يعيشون  الذين  األطفال  أن  العلم  مع  الثيموسية. 

لديهم تخلف في نسبة الذكاء.
ولذلك يجب استخدام وسيلتني ملنع احلمل أثناء العالج 

وملدة شهر قبل وبعد العالج.

التفاعل الدوائي:

هناك بعض األدوية التي يتفاعل معها األيزوتريتينيون 

مما يؤثر على فاعليتها:
- يزيد من سرعة تخلص اجلسم من دواء الكرباميزابني.

- يقلل من فاعلية حبوب منع احلمل.
- يجب عدم إعطاء املريض أدوية التتراسيكلني مع عقار 
ضغط  أرتفاع  يسبب  كالهما  أن  حيث  األيزوتريتينيون 

الدم في الدماغ.
- ترتفع نسبة الدهون الثالثية في الدم في حالة تعاطي 

الكحول مع الدواء.
- تزداد فرصة حدوث األعراض اجلانبية في حالة أخذ 

الدواء مع فيتامني )أ(.
- الطعام يساعد على إمتصاص الدواء.

التسمم الدوائي:

يحدث في حالة تعاطى جرعة كبيرة من العالج: صداع، 
قئ، إحمرار بالوجه، آالم بالبطن، التهاب الشفاه، طنني 

باألذن، دوخة.
يــجــب عـــدم الــتــبــرع بــالــدم وجتــنــب الــعــالقــات اجلنسية 
التسمم  بعد  يومًا   30 ملــدة  الــذكــري  الــواقــي  استخدام  أو 

بالدواء.

تعليمات ملرضى األيزوتريتينيون: 

1- بلع الدواء أو مضغه مع كوب كامل من املاء.
وأحيانًا  للشفاة  مستمرة  بصفة  مرطبات  وضع  يجب   -2

لألنف والعني.
3- جتنب املجهود البدني الشديد.

4- استخدام وسيلتني ملنع احلمل أثناء العالج وملدة شهر 
بعده.

5- عمل حتليل للحمل شهريًا.
6- منع الرضاعة أثناء العالج.

7- منع التبرع بالدم أثناء العالج وملدة شهر بعده.
8- عدم تعاطى فيتامني )أ( أو مشتقاته.

9- تقليل أو منع الكحول.
10- تهيج احلب أثناء األسابيع األولى من العالج.

11- جتنب القيادة في حالة حدوث اضطراب بالرؤية أو 
عشي ليلى.

ونظارات  مالبس  وكــذلــك  الشمس  واقــي  اســتــخــدام   -12
واقية للشمس.

صغيرة  وجبات  بتناول  تعالج  والغثيان:  الفم  جفاف   -13
ومتعددة، أكل اللبان، مص احللويات الصلبة .

14- عدم استخدام العدسات الالصقة.
في  تغييرات  حـــدوث  حــالــة  فــي  بالطبيب  االتــصــال   -15

احلالة النفسية.
16- وقف العالج في احلاالت التالية:

- تغير حاد في اإلبصار.
- الصداع الشديد.

- إضطرابات شديدة في السمع.
- نزيف الشرج.

- آالم اجلهاز الهضمي أو  إسهال لم يستجيب للعالج.
- إكتئاب شديد وتغير في املزاج.


