
وخاصة مباشرة املوضعي بالكورتيزون استعمال احلقن - ٤
االلتهابية. واملتكيسة الكبيرة للبثور
السطحي. الكيميائي التقشير - ٥

الشباب. حبوب وآثار الندبات إلزالة اجلراحية اإلجراءات - ٦
الليزر. استخدام - ٧

وكيفيـة جتنبهـا وعالجها؟ الشـباب حـب آثـار
ما االعتبار في نضع أن البد هذا املوضوع في الصورة تكتمل وحتى
فيها املرغوب غير واآلثار الندب هذه تكوين إلى األسباب املؤدية هي
منها. عالجها والتخفيف وكيفية أنواعها ومعرفة جتنبها ومحاولة
لألنســجة أي إصابة التهابية عن ما ينتج اآلثار هي الندب أو إن
ردة الفعل عن ــج تنت الشــباب إذ بحب اإلصابة حالة كما في
واخلاليا والبكتيريا ــة الدهني اإلفرازات ــد ض املناعية ــة االلتهابي
الندب هذه تكون أن وميكن وقنواتها، الغدد الدهنية في ــة اجلداري
ســطح اجللد. عن ومرتفعة ســميكة تكون أو وعميقة غائرة
جند ــباب، لذلك معروفة األس غير هذه الندب تكوين ــة إن عملي
البعض قابلية ــر يظه ــض وآخر حيث مري بني ً كبيرا ــاً اختالف
هم للندب يتعرض من وأكثر ــم، أكثر من غيره الندب ــن لتكوي
لذلك التدرني، املتكيس أو الشــباب املكبب حب من يعانون ممن
حب عالج هو اتباع ذلك ــب لتجن أفضل طريقة أن ــد وأكرر أعي
حدة في بالتحكم ــه ألن أمكن ما ً مبكرا فيه ــدء والب الشــباب
تكوينها. منع أو حماية نســتطيع املصاحبة اجللدية االلتهابات

لكن اجللدية، اجلراحية الطرق على فتعتمد هذه اآلثار ولعالج

يلي: مبا فيها الدخول وقبل التفكير أوالً يجب
البشرة ؟ لنوع املناسبة اجلراحية الطريقة ما هي - ١

اجلراحة ؟ لتلك املتوقعة النتيجة هي ما - ٢
اجلراحة ؟ بعد املترتبة املضاعفات ما هي - ٣

هي التكلفة العالجية ؟ ما - ٤
الفترة العالجية ؟ وطول النهائية هي النتائج ما - ٥

البشرة من هذه العمليات هو إلعطاء فيه إن الهدف ال شك مما
أن إعادة يعلم أن للمريض بد لكن ال ــرة اجلمالية املقبولة، النظ

يعتبر الشباب بحب اإلصابة كانت قبل كما البشرة

يلي: ــا فيما ميكن تلخيصه العالجية ــارات واخلي مســتحيالً
اجللد حتت حتقن ــة طبيعي مادة وهي ــني: الكوالج ــن حق - ١
ومن املمكن جيدة ونتائجها الضمورية الغائرة وتناســب الندب
أخرى. ــرة م احلقن إعادة قبل ــتة أشــهر ــتمرارها ملدة س اس
مســتخرجة (خاليا شــحميه) دهون وهي الدهون: - حقن ٢
لرفع اجللد ــت حت ثم يعاد حقنها جســم املريض نفســه من
تلك امتصاص يعاود وبســبب أن اجلســم الغائرة، لكن الندب
١٨ فترة ٦- في احلقن إعادة األفضل من فإنه أخرى مرة الدهون
من الزمن. لفترة مؤقتة ــون بالده احلقن نتائج وتعتبر ــهراً، ش
الطرق أفضل من وتعتبر ــة: اجلراحي أو الصنفرة ــت - الكح ٣
لكن ولألســف أو العام املوضعي التخدير حتت وتكون اجلراحية
البشرة أكثر من البيضاء البشرة ذوي يناسب هذا النوع الشديد
السمراء. البشرة جلديا لذوي تصبغا ما يترك غالباً إذ السمراء
الليزر ــزة أجه بواســطة ذلك ويكون ــزر: باللي ــة املعاجل - ٤
ومنها حب الشــباب آثار معاجلة على تســاعد اتلفة والتي
مبدأ تعمل على ــي والت واألربيوم أكســيد الكربون ثاني ليزر
الســطحي، وتعطي نفس نتائج التقشير اجلراحي. التقشــير
الندب بعض بإزالة ذلك ويكون التجميلية: اجللدية اجلراحة - ٥
الندب هذه ولكن لقابلية اجلسم لتكوين والغائرة الســميكة،
حقن الكورتيزون اســتخدام إلى أحياناً نضطر قد ــرى أخ مرة

واآلثار. الندب تلك وزيادة منو وإيقاف لتحجيم املوضعية

بالتفصيل الندبات اجللدية أو الشباب آلثار حب نتطرق وســوف
باالعتبار آخذين التالية، املقالة ــي ف واجلراحي الطبي وعالجها
والقضاء املكافحة ــي ف فعالة طريقة اآلن حتى يوجد ال ــه أن

نهائيا على هذه اآلثار.

ــدته من ش الشــباب يتراوح في حب إن لنا يتضح تقدم ــا مم
مريض من أيضا في نوعيته إلى آخر، والعالج يختلف شــخص
فتح أو أو البثور، عدم ملس ــا، أقدمه أخيرة آخر، ونصيحة ــى إل
الدهنية كل ذلك يؤدي إلى انفجار الغدد ألن هذه البثور عصــر
البشــرة، في ندب وتشــوه هي التهاب اجللد، والنتيجة وازدياد
دواء ــراء ش أو وخبراتهم األصدقاء إلى ــتماع االس عدم وأيضا
مراجعة أخصائي ــان ف لذلك الطبيب، ــارة دون استش كرمي أو
النظافة تعليمات مبكر واســتخدام في وقت اجللدية األمراض

الشباب. حب املريض من مضاعفات والعالج يحمي

لظهور العوامل الرئيسية الشباب أحد حب يعتبر
عمر النظر عن بغض في اجلنسني الوجه جلد في الندبات
تغير أو  الوجه تشوه  إلى يؤدي  فقد  ، املصاب الشخص
العزلة و باإلحباط  الشخص فيصيب املعتادة مالمحه في
يشترين جندهن فلذلك ، النساء عند وخصوصا االجتماعية
للتخلص للعناية بالبشرة املستحضرات التجميلية جميع
التجميل إلى صالونات يلجئن ، والبعض املشكلة هذه من
على حتسن ويحصلن بالكريستال سطحية صنفرة لعمل 
العالج بالليزر إلى يلجئن فقد اآلخر إما البعض جدا بسيط
من التحسن متنوعة درجات على بأنواعه اتلفة واحلصول

املستخدم. الليزر نوع حسب
   

حب عن اجللدية الناجتة الندبات تنقسم
: منها نذكر أنواع إلى الشباب

 Ice-pick scars العميقة العمودية اجللد ندبات - ١

 Superficial (shallow) scars السطحية األفقية ٢ - ندبات اجللد

  Deep (depressed) scars العميقة األفقية اجللد ندبات - ٣

  Hypertrophic or Keloidal scars املتضخمة اجللد ندبات - ٤

في اجللدية الندبات من من نوع بأكثر يصاب الشخص وعادة
العميقة اجللد العمودية ندبات تعتبر حيث ، الوجه منطقة
في تظهر  وغالبا  شيوعا األكثر ice pick scarring
أطراف في األفقية اجللد ندبات تظهر حني في منتصف اخلد

. املصاب اخلد

جانبي عاكس ضوء حتت سريري كشف إلى املصاب ويخضع
ثم اجللدية الندبات الناجم في أماكن الظل من لالستفادة
عمقها ودرجة الندبات نوعية على السريري بالتقييم نبدأ
منطقة في كل اجللد في الداخلية باألنسجة والتصاقها

. الوجه من
املناسب العالج اختيار يتم الدقيق السريري الفحص وبعد

. املصاب للشخص

اجللدية: الندبات املتوفرة لعالج العالجية الطرق انواع
Dermabrasion للجلد اجلراحي الكحت او الصنفرة - ١

  Laser بأنواعه ٢ - الليزر
Chemical Peel الكيميائي التقشير - ٣

Punch Grafting اجلراحي الترقيع - ٤
Scar Excision للندبات جراحي استئصال - ٥

العرادي خليل إبراهيم الدكتور/ -

في الكندي البورد
األمراض اجللدية

التخصصية والزمالة
اجللد جراحة في
والليزر(كندا)

جراحة وحدة مسئول
مركز أسعد اجللد /

اجللدية احلمد لألمراض

حب آثار
الشباب

عميقة ندب

إلحلز خًآلٌخب ئش٧ط ألَخخنرـيٌَخؤألمحخهيخس رمتَّحمط خؤهص ُّسآل � ذخلخ
خؤرشَّحم ذجنخؤ رهحل خؤحلخئُ خؤالَّْ خٍ خؤالَّإلٌّ خؤسره ٍخُّمحخ رخؤَّصّ ٍضيخم

وعصر  فتح
الى يؤدي  البثور
البكتيريا إنتشار

Ice-pick 
scars

Superficial 
Scars
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Subcision حتت الندبات لأللياف جراحي استئصال - ٦
Intradermal Filling اجللدية باحلقن الندبات تعديل - ٧

اجلراحية. الوجه شد عمليات - ٨

ومنها جراحية الغير العالج  طرق نهمل ال أن  يجب كذلك 
Tretinoin (أ) فيتامني مثل املوضعية الكرميات استخدام
وأيضا ، الطويل املدى على جيدة يقوم بنتائج Cream حيث
أثناء شهور لعدة بالفم Isotretinoin الفيتامني نفس اخذ
أثناء اجللدية الندبات حتسن إلى يؤدي قد الشباب ظهور حب
الندبات بعض في  السيليكون جل استعمال .كذلك  العالج
الكورتيزون حقن استعمال وأيضا ، شكلها من يحسن قد
مظهرها ويحبط من يحسن قد املتضخمة الندبات بعض في

. اجللد منوها فوق فرصة

الشباب حب عن الناجتة اجللد  ندبات عالج أحيانا جند لذلك
الندبات من نوع من اكثر لوجود نظرا وذلك صعبا يكون قد
أجزاء في غائرا أو يكون الوجه كل أجزاء في منتشرا يكون أو
من نوع من اكثر استخدام إلى أحيانا نلجأ فلذلك ، أخرى

. سابقا املذكورة الطرق العالجية

على تعمل العالجية  الطرق  جميع أن نعرف  أن املهم ومن
بعض يظن كما متاما إزالتها وليس اجللدية الندبات حتسني
حتى توجد ال اال في هذا  ومن خبرتنا املصابني  األشخاص 
آن في اجللدية الندبات جميع إلزالة فعالة عالجية طريقة اآلن

. واحد

العالجية الطرق  لبعض مبسط بشرح نقوم سوف  ولذا
حتسني بسبل القارئ تعريف منها ونهدف سابقا املذكورة

. الشباب حب زوال الوجه بعد التي تصيب الندبات اجللدية

: اجلراحي للجلد الكحت أو الصنفرة

العلوية اجللد طبقات بإزالة فيها  نقوم جراحية عملية وهي
اجلهاز بسرعة هذا يتميز حيث ، كهربائي كحت جهاز بواسطة
باستعمال دورة/دقيقة وذلك ٣٠٠٠٠ إلى من ١٥٠٠٠ تتراوح دوران
خشنة ، خشنة ، (عادية  النعومة درجة في  مختلفة رؤوس

الوجه . في لكحت اجللد جدا)

Cosmetic قبل units جتميلية وحدات إلى الوجه يقسم
اخلد إلى ملون جراحي قلم بواسطة ويتم حتديدها العملية 
يقوم اجلراح ثم ، الوجه منتصف و اجلبهة األيسر و و األمين

بالكامل الوجه بتخدير يقوم ثم ، بالكحول الوجه بتعقيم
اجلبهة، حدود ، األذنني قبل وما اخلدين : التخدير مناطق )

، ( والفك وأسفل العينني احلاجبني أعلى في احلسية األعصاب
كل الوجه في التدريجي بالتنميل املريض يحس التخدير وأثناء
بعد ساعات ملدة الوجه حتريك عضالت على القدرة يفقد وقد

. العملية

ثلجية مادة برش مساعده اجلراح و يقوم غالبا أثناء العملية
جهاز بتشغيل نقوم ثم ، تعديله املراد اجللد  سطح  لتثبيت
عن وينتج املصاب اجللد لكحت وذلك معينة بسرعة الكحت
هذه تستمر اجللد سطح فوق  خارجي  سطحي نزيف ذلك 

. ونصف ساعة إلى ساعة ملدة العملية

على الطبي الدهان بوضع املمرضة تقوم العملية تنتهي حينما
اخلاص الطبي القناع يوضع ثم تعديلها التي مت األجزاء جميع
وعشرين أربع ملدة  اخلاصة الطبية الضمادات أو الوجه على

. للغيار اخلاصة الطبية التعليمات املريض ويعطى ، ساعة

املصاب  يكون أن يجب بل فقط احلد هذا عند العملية تقف لن
األقل على واحد بيوم له املوصوفة اخلاصة األدوية قد بدأ بتناول
فيروسية و مضادات حيوية تشمل األدوية وهذه العملية قبل

. اجلراح يحددها معينة وملدة الكورتيزون إلى باإلضافة

لاللتئام أسابيع ٤-٦ بني فترة تتراوح يحتاج املريض العملية بعد
، أسبوعيا العملية بهذه قام الذي الطبيب مع متابعة دورية و
كرميات استخدام إلى نلجأ وقد ، شهريا ثم كل أسبوعني ثم

املريض إليها . حاجة حسب املتابعة أثناء التبييض

املصابني الكنديني املرضى لبعض اجلراحية الصنفرة أجرينا وقد
أو عليهم طرأ وقد كندا في زمالتنا أثناء اتلفة بندبات اجللد
التحسن هذا وقد يزداد ٢٠ إلى ٦٠٪ ، يتراوح من حتسن عليهن
لنفس بالليزر أو الكحت الصنفرة من عمليات املزيد إضافة عند

. املرضى

لها الصنفرة إجراء اجللدية ومت بالندبات مصابة مريضة (٢) صورة
بثالثة أسابيع بعد العملية حتسن كبير أبدت وقد اجلراحية

خلطوات توضيح : (٣) صورة
اجلراحي الكحت عملية

: ( اجلراحية (الصنفرة
املوضعي التخدير أبرة (ا)
على ثلجية مادة  (ب)رش
الكحت ، (ج+د) الوجه
بيل بجهاز اجلراحي
الذي (هـ)القناع الكهربائي،
. العملية بعد املريض يلبسه

الكيميائى: التقشير

على اجللد تعمل فوق كيميائية مادة وضع عن وهي عبارة
العميقة العمق أو املتوسطة أو السطحية الطبقات تلف
جلد طرية طبقات وظهور بالتدريج تقشيرها للجلد وبالتالي

. الوجه منطقة في خصوصا وجديدة
التي العمق حسب درجات إلى الكيميائي التقشير يقسم

: إلى إليه تصل

Superficial Peel سطحي كيميائي تقشير - ١
  Medium-Depth Peel العمق متوسط كيميائي ٢ - تقشير

Deep Peel عميق كيميائي تقشير - ٣

الكيميائي التقشير أن نعتقد هذا اال في بخبرتنا ونحن
الغالبة للبشرة السمراء األنسب و األفضل السطحي هو
الناجمة العكسية اآلثار بعض جتنب ميكن حتى منطقتنا في

التقشير. من األخرى األنواع من

الكيميائي التقشير في اجللدية الندبات  استجابة كذلك
ومبقدار املدى الطويل على وخصوصا بها بأس  ال السطحي
. متخصص فريق طبي حتت إشراف منتظمة شهرية فترات

تقشير كرميات باستخدام وذلك متهيدية العالج بفترة يبدأ
حمض أو (Tretinoin cream) (أ) فيتامني وتشمل
بسيطة وبكميات مساء كل عند وذلك افف اجليليكوليك

(Vitamin C) سي إليهم فيتامني يضاف وقد
التقشير قبل اجللد لتطرية  ، (Vitamin E) إي فيتامني أو

املؤقت بالتوقف املصابني ننصح وعادة . الفعلي الكيميائي
التقشير قبل على األقل أسبوعني ملدة كرميات التقشير من

. الكيميائي الفعلي

بنسب (Glycolic Acid) اجليليكوليك حمض  يستخدم
للتقشير الكيميائي السطحي من ٢٠-٧٠٪ متفاوتة تتراوح
الفاكهة من املستخلصة الطبيعية األحماض يعتبر أحد وهو
التجميلية والسوائل الكرميات  من العديد في متوفر  وهو

. قليلة تركيز بنسبة ولكن
مبعاجلة نقوم الطبي الكحول أو تنظيف الوجه باألسيتون وبعد
باستخدام بالندبات و الغير مصابة املصابة مناطق الوجه كل
جلد استجابة درجة حسب معني وبتركيز اجلليكوليك حمض
درجة ثم نقوم بتقييم املعاجلة ، مرات وعدد للحمض املريض
تخفيف يتم وبالتالي الوجه في االحمرار واالبيضاض واحلرقان

. الكمادات الباردة ثم ومن قلوي برش سائل احلمض

كرميات باستخدام الشمس أشعة من بالوقاية املرضى ننصح
. الوقاية بشكل منتظم

: االستئصال اجلراحي

كبيرة تكون الندبات عندما العالج إلى هذا أحيانا نلجأ قد
على جللد الوجه ، ونقصد بذلك الندبات ومشوهة احلجم

. اجللد في وأكياس متليفة وأخاديد عميقة جسور شكل

لهذه جذري باستئصال يكون الندبات لهذه اجلراحي احلل 
رسم خلطوط موازية جتميلية  بطريقة  اجللدية التشوهات

(ج) خطوة

(أ) خطوة (ب) خطوة

(د) خطوة
خطوة (هـ)

رخؤَجير خؤهآلء خؤسنت٧ ألُ خإلجيز خؤجي�ضٌّ خآلخؤسنت٧ـخؤئ
خؤجيآلخمخ ؤالرنتخمط

خؤَخظ خؤَحلرخسـخعخمخض ؤسمتَُّّز صخمخضـهحلُّحلط ًَخؤ خمئ
خؤنترخز ضز هُ
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: العالجية باحلقن الندبات تعديل

عند تصحيحها ميكن التي السطحية  اجللدية  الندبات تعتبر
العالجية باحلقن األفضل للتعديل هي اليدين بأصابع الضغط
حمض مثل الوجه خطوط مواد و ، السيليكون ، الكوالجني مثل

. الخ .. واملزروعة الدهن املنقولة وكتل الهايلويورانك

في الندبات مناطق في حتقن عالجية مادة أي أن نعتقد ونحن
إلعادة احلقن حتتاج مؤقتة وليست دائمة تكون أن يجب الوجه

أخرى. إلي فترة من

مؤقتة و مادة دائمة على مادة أن حتتوى يجب املادة املطلوبة فأذن
والذي Artecoll األرتكول بالذكر ونخص ، احلقن أثناء ملأل الندبة
العظم عند فتات تشبه صغيرة وكريات على الكوالجني يحتوي
الدائمة الكريات وتبقى بالتدريج يزول الكوالجني سوف حقنها
يزداد بالتالي و المتصاصها البيضاء الدموية الكريات حتفز والتي

. الندبات شكل من حتسن وبالتدريج حجمها

على للحصول زيارات في ثالث ثالث حقن عادة املصاب يحتاج
ميكن ال املواد هذه أن أن يعرف املصاب ويجب املرجوة . النتائج

. إلي األبد تبقى وسوف بسهولة التخلص منها

: شد الوجه اجلراحية عمليات

احملاوالت جميع تفشل  حينما  العملية لهذه  اجلراح  ويلجأ
لشهور العملية بعد املصاب يتحسن قد ، و األخرى العالجية
تقدم مع اجللد ترهل  بعد  الندبات ترجع  ما  سرعان ولكن 

. العمر

فعالة عالجية وسيلة اآلن حتى يوجد أنه ال لنا يتضح مما تقدم
وأن معظم ، الشباب عن حب اجللدية الناجمة الندبات لعالج
ومحبطة صعبة أحيانا تكون قد املذكورة أعاله العالجية الطرق
الندبات واختفاء تام بتحسن يرغبون  الذين املصابني لبعض
العالج إلى احلاجة لنا يتضح  ، كذلك  نهائي بشكل اجللدية

. إليه نصبو إلى ما طريقة للوصول من بأكثر

اجلانبي الضوء حتت الدقيق السريري الفحص أن تأكدنا كذلك
توجيه وبالتالي اجللدية الندبات أنواع للتعرف على جدا مهم
السطحية الغير الندبات ، فمثال املناسب العالج إلى املصاب
، العالجية باحلقن عالجها ميكن باألنسجة الداخلية ملتصقة
باالستئصال عالجها ميكن امللتصقة العميقة الندبات بينما
اجللد كحت ذلك وبعد اجلراحي والترقيع  التقليدي اجلراحي

. أسابيع ٨ خالل أو الصنفرة بالليزر

فوائدها املصاب ، مع العالجية الطرق مناقشة من وأيضا البد
، كل بشرة مع تناسبها املستقبلية ومدى وآثارها ومخاطرها
مع األمر مراجعة فيها املصاب يستطيع زمنية بفترة وذلك
مع ثم االتفاق ومن العالج في قبل املضي أو مع اآلخرين نفسه

. األنسب اإلجراء الطبيب على

العالجية املذكورة الطرق من أي أن املصابني يعي أن يجب كذلك
اعتبارها اخلطأ وأن من معقولة إلى نتيجة سوف تؤدي سلفا

. الوجه في اجللدية الندبات على للقضاء ناجعة وسائل

للجلد املوضعية العالجية السبل دائما باالعتبار نضع أن ويجب
. املدى الطويل على الندبات في الوجه لتحسني ناجح كبديل

الصنفرة أو بالليزر كحت عملية احلل هذا وقد يتضمن الوجه،
. النتائج أفضل على للحصول اجلراحية مستقبال

من أن وجدنا العميقة العمودية اجللد الندبات لالستئصال
ترك وبالتالي وأقل)  Punch(ي٢مم املثقب استخدام املمكن
مم ٣ حجم الندبات كان إذا أما . الثانوي لاللتئام الناجت اجلرح
إلى الندبة رفع ثم ومن املثقب استخدام فمن املمكن وأكثر
عميقة الندبات هذه كانت إذا ولكن . املطلوب اجللد مستوى
يتم ثم جراحيا تستأصل فسوف الوجه في تصلح وليفية وال
من والسماكة باللون متناسقة جلدية برقعة اجلرح ترقيع

. املطلوبة املنطقة إلى األذنني خلف

بالليزر: اجلراحي الكحت
أكسيد (ثاني بالليزر  سواء اجلراحي الكحت إن وجدنا لقد
بنسبة سريري حتسن  عنه ينتج  قد الصنفرة  أو ( الكربون
عام بشكل حتسن للجلد وأيضا ، الشباب حب ندبات ٨٠٪ من

تقريبا. ٪٢٥ بنسبة

ذو موجه ضوء انبعاث على الكربون أكسيد ثاني ويعمل ليزر
بالندبات والغير مصابة املصابة اجللد خاليا إلى محددة طولية
في املاء ويتحول  املنبعثة للطاقة امتصاص يحدث وبالتالي
وتلفها وبالتالي التخلص تفحمها على بخار يعمل اخلاليا إلى

. اجللد في العليا الطبقات من

وجه  على يطرأ الذي الطفيف التحسن أن نعتقد ونحن  
الكوالجني انكماش عن ناجت بالليزر الكحت اجلراحي املصاب بعد

. الوجه جلد في شد يحدث وبالتالي املعالج اجللد في

هي مرغوبة العملية الغير لهذه اجلانبية األثار بعض وهناك
احمرار وظهور عالجها تصعب بحيث للندبات توسع حدوث

العالج. بعد باجللد دائم

اجللد      إستئصال جراحي حتت
:(Subcision Surgery) 

والتي  والسطحية العمودية الندبات بعض باختيار نقوم  وفيه
موضعيا، ، ونقوم بتخديرها اجللد جلدية حتت ألياف بوجود متتاز
حتت مختلفة باجتاهات احلجم  محددة إبرة نغرس ذلك  وبعد

يتكون وبالتالي األلياف اجللدية هذه تقطيع بذلك ونهدف اجللد
. ٪٣٠ مبقدار الندبات هذه من تدريجيا يحسن قد جديد جلدي نسيج

متابعة يحتاج العالج من  النوع هذا أن  نعي أن  املهم ومن
على فترات اتص الطبيب دقيقة من جراحية وخبرة متكررة
ال حينما العالجية الطرق أفضل من ويعتبر ، معينة زمنية
اجلراحية الصنفرة أو كالليزر األخرى  العالجية الطرق تنطبق

. املصاب مع

قد العالج بعد كالكدمات (زرقاء) داكنة بقعة ظهور يتوقع
تورم ظهور  إلى باإلضافة  أيام عشرة إلى أسبوع من تستمر
تختفي سوف اآلثار هذه وعادة ، العالج منطقة في ليفي مؤقت

. مرور الوقت تدريجيا مع

لطريقة االستئصال توضيحي (٤): رسم صورة
باألنسجة امللتصقة اجللدية للندبات  اجلراحي

الداخلية

عملية االستئصال اجللد بعد شكل : صورة(٥)
الزرقاء الكدمات ، اجللدية للندبات  اجلراحي 

. أسبوع تقريبا بعد تزول تدريجيا سوف
حب ندبات من يعانون مرضى : (٦) صورة
العالجية باحلقن عالجهم ومت الشباب

أيام. وقد أبدوا حتسن خالل

كخألخ سحنُّالٌخ  ٍؤئُ خؤَحلرخس ألُ ظجيُ خعخمخض خؤ�خمئ خؤَحلرخس هآلء خؤَحلرخسضجيز ؤسمتَُّّز خعخمخضٌّ خخنالَّز فسالة
خؤحلخخبال إلجيصرخ ٍخؤسمتخىٌخ
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