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حقـائق عن بعض األدويـة املوضعيـة
وكيفيــة اس ــتعمالها
دگتورة  /ابتهال العوضى

مركز اسعد احلمد لألمراض اجللدية

عزيزي القارئ  ،هنـاك الكثـير من األمراض اجل ــلدية التى
تعالج بالدهانات املوضعيــة ولكي تكتمـل الفائـدة املرجوة
م��ن ه���ذه األدوي���ـ���ة إل��ي��ـ��ك ب��ع��ض امل��ع��ـ��ل��وم��ات ع��ن��ه��ا وكيفيـة
اســتخدامها.

•

 -1األدويــة املوضعيــة حلـب الشــباب :
•

معظـم األدوي��ـ��ة املوضعيـة حلب الشـباب تسـبب جفـافا في
اجل��ل��د أو بعض االح��م��رار والتهـيج ولتجنب ه��ذه اآلث��ـ��ار
اجلانبيـة أو تخفيضهـا نقــترح اآلتـى.
• قبـل وضع الدهان الذي يوصى به الطبيب للعـالج وعـادة
يـكون في املسـاء يوصى بغسـل الوجـه بصـابون أو منظف
ال يسـبب جفـافا للجــلد  ،واألفضـل أن يـكون منظفـا
حمضيـا وبإمكانك االستفسار من طبيبـك عن املنظف
املناسـب لبشـرتك.
• يفضـل أن تنتظـر  30 - 20دقيقـة بعـد غسـيل الوجـه
ثم قـم بوضـع الـدهـان  ،وذلك لتجنـب التهـيج الذي قـد
يحـدث إذا وضـع الدهـان مباشـرة بعـد غسـل الوجـه (هذه
اخلطـوة ليسـت ضروريـة إذا لم يحـدث تهـيج في اجلــلد
بعـد غسـل الوجـه).
• ضـع قليـال من الـدهان على بعض البثـور في أول ليـلة
من اســتخدامك للـدهـان  ،وزد من الكميـة تـدريجيـا حتي
تضـع الدهـان على جميـع البثـور فى نهـاية األســبوع األول
 ،وذلك حتى تتعـود البشـرة على الـدهـان  ،ويجـب أن تـكون
كميـة الـدهـان محـدودة لتجنب تهـيج اجلــلد.
• عنـدما تسـتيقظ صبـاحا  ،اغسـل وجهـك باملنظف وإذا
كانت بشـرتك جـافة  ،ضـع امل��رط��ب ال��ذي سـيوصى بـه
طبيبـك (ال يسـبب ال����زؤان )Noncomedogenic
وإذا نصحـك باســتخدام ك��رمي للحمـاية م��ن الشـمس
فسـيكون أيضـا مناسـبا للبشـرة التي تعانى من ال��زؤان

•
•

. Noncomedogenic
إذا كانت بشـرتك ال تزال جـافة بالرغـم من اتبـاع اخلطـوات
السـابقة فبإمكانك التقليـل من فـترة بقـاء الـدهـان على
اجلـلد مسـاء  ،أي أن تضعـه مبا يقـارب  4سـاعات مسـاء ثم
تقـوم بغسـله قبـل أن تنـام  ،أو أن تضع الدهـان مسـاء يـوم
بعــد يــوم .
قـد يتسـبب الـدهـان املوضعي أحيـانا بزيـادة البثـور في
الوجـه فى بـداية العـالج  ،فـال تقـلـق فهـذا وضـع مؤقت
وسـتختفي هذه البثـور مع االستمرار في العــالج .
انتظـر ملـدة  3ـ ـ  4شــهور قبـل أن تـري نتائج واضحـة
للعــالج .
هنـاك بعض األدويــة املوضعيـة التى تسـتخدم كعـالج
ووقـاية م��ن البثـور  ،لـذا قـد يطـلب منـك طبيبـك أن
تسـتمر فى وضـع الـدهـان حتى لـو لم يـكن هنـاك بثـور
جـديـدة و ذلك للتخفيـف من ظهـورها .

 -2گرمي احلمـاية من الشــمس :

• األفضـل أن تســتشـير طبيبـك قبـل شــراء كرمي احلمـاية
من الشـمس حيث ســينصحك باسـتعمال النـوع املناسـب
لبشـرتك واألفضـل أن يـكون رقـم احلمـاية  15 SPFفما
فـوق ورقم احلمـاية  Sun protection factorيعنى
املـدة الزمنيـة التي يقـوم الـدهـان بحمـاية اجلــلد خـاللهـا،
فمثـال إذا كان اجلــلد يبـدأ باالحمرار بعـد  20دقيقـة من
التعـرض للشـمس فإن اســتعمال كرمي احلمـاية ذو رقـم
 15يعـنى أنـك لن تصـاب باحمرار اجلــلد إال بعـد مـرور 5
سـاعات ( حاصل ضـرب  20دقيقـة في  15هـو  300دقيقـة
أي  5سـاعات) .
• بإمكانك وضـع الكرمي املرطب أو أي كريـم عـالجي قبـل
وضـع كرمي احلمـاية من الشـمس .
• لـكي حتصـل على الفائـدة املرجـوة من ك��رمي احلمـاية
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من اسـتعمال دهـان الكورتـيزون بسبب األعـراض اجلانبيـة
التي قـد يتسـبب بهـا الـدهان وسـنقوم بســرد هـذه األعـراض
وكيفيـة جتنبهـا .

يفضـل أن تنتظـر  20دقيقـة بعـد وضعـه لكي ميتصـه
اجلــلد جيـدا وبعـد ذلـك باســتطاعتك التعرض لضـوء
النهـار .
• قـم بوضـع كميـة كافيـة من الدهـان للحصـول على احلمـاية
املطـلوبة  .وهنـاك مقياس سـهل للتأكـد من ذلك وذلك
باســتخدام  ) Finger tip unit ) FTUأي كميـة
الدهـان التي تعادل رأس األصبع  .وحسب الشـكل فإن
الكميـة الكافيـة لتغطيـة الوجـه والرقبـة تعـادل  2.5من
 FTUولـتـغـطـيــة سـ ـط ــح ال ـيـ ـ ــد الـ ــواحـ ــدة عـلـيـ ــك
باسـتخدام ½ FTU

 -1األعراض اجلانبيــة لـدهـان الكورتـيزون:

•
•
•
•
•

تـرقـق اجلــلد وغالبـا مايرجع إلى طبيعتـه بعد ايقاف
الـدهـان.
التهـاب جرثومي .
ظهـور بثـور أو حـب شـباب .
تشـققات اجلــلد وتوسـع في األوعيـة الـدموية .
تثبيـط للمحـور الكظـري النخـامي .

 - 2گيفيـ ـ ــة تـجـن ــب األعـ ـ ـ ـ ــراض اجلانبيــة ل ــده ـ ـ ــان
الكورتـيزون :

•
•

وحــدة رأس األصبـع ( )FTU
هي كميـة الدهان التي تعـادل رأس أصبـع السبابة

•

• يفضل أن تعيـد وضـع ك��رمي احلماية من الشمس بعـد
مرور  5 – 4ساعات حيث أن فاعلية الدهان قـد تقـل بعـد
مرور هذه املدة .

•

 - 3گرمي الـدايفونكـس Daivonex :
هو دهان مشـتق من فيتامني د ويعمـل على احلـد من التكاثر
غير السـوى خلاليا اجلــلد املصابة بداء الصـدفيـة ويعيدها
إلي طبيعتها  .يجب اسـتعمال الدهان بكميـات بسـيطة على
مناطق اجلــلد املصابة مرتـني يوميـا  ،وقـد يـسبب يعض
التهيج واالحمرار لذا ينصـح بتجنب اسـتعماله على األماكن
احلسـاسة ( إال إذا أشار عليك طبيبك بذلك )
يجب إال تزيـد اجلرعة العـالجية األســبوعية املسـتعملة عن
 100جم من الدهان ( مبا يقارب  3أنابيب أسـبوعيا ) .

يجب عـدم اسـتخدام دهـان الكورتيزون بانتظام ملدة
تزيد عن أربع أسـابيع بـدون اسـتشارة الطبيب.
ال تسـتخدم دهان كورتيزون الذي يقع حتت تصنيف
قوي  Potentبصفـة منتظمة ملـدة تزيـد عن أسـبوع
( اسأل طبيبك عن مـدي قوة دهان الكورتيزون الذي
يسـتخدمه فهناك جـدول خاص يبـني قوة الـدهـان ) .
ال تسـتخدم أكـثر من  100جم في الشـهر من دهـان
الكورتيزون الذي يقـع حتت تصنيف Moderately
 ( potent steroidمتوسط القوة ) .
وعموما متى أصبـح التحسـن واضحـا ( ع��ادة خالل
أس��ب��وع ) ي��ج��ب اإلق��ل�ال م��ن اسـتعمال ال��ك��ورت��ي��زون
بالتـدريج ( ي��وم بعـد ي��وم أو مرتـني أسـبوعيا ) ثم
االعتماد أكثر على مرطبـات اجلــلد التي تفيـد في
الكثـير من األحيـان في اإلقالل من الشـعور باحلـكة
وتهـيج اجلــلد .

 - 3الگـمـيـ ــة الـمـطـ ــلوب وضعهـا من دهـان الكورتـيزون
حسـب األمـاكن املختلفــة من اجلسـ ــم :

• ميكن تقـدير الكميـة املطــلوبة من الـدهـان باســتخدام
مبــدأ  FTUاملذكور سـابقا حيث أن وحـدة رأس األصبـع
تغطـي مسـاحة يـدين للشـخص الكبـير وتختلف
الكميـة بالنسـبة لألطفــال حسـب اجلـدول اآلتـى :

 - 4دهـان الگورتـيزون :
هنـاك عـدة أم��ـ��راض جــلدية تعـالج بـدهانات الكورتـيزون
وأكـثرها شـيوعا اآلكـزميـا والصـدفيـة  .وقـد يـتردد البعض
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عـدد وحـدات األصبـع ( )FTUS

العمر

الوجه والرقبـة

الذراع واليـد

السـاق والقـ ــدم

اجلذع من األمام اجلذع من اخلـلف

الراشد
األطفال
 6 – 3شهور
 2 – 1سنة

½2

4

8

7

7

1

1

½1

1

½1

½1

½1

2

2

3

 5 – 3سنوات

½1

2

3

3

½3

 10 – 6سنة

2

½2

½4

½3

5
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