الـع ـ ــدد الثاني عشر مـاي ـ ـ ـ ــو 2007

الـن ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـصـحـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الثآليل ()Warts
دگتور  /حجاب سعود العجمي
رئيس قسم األمراض اجللدية والتناسلية
باملستشفى األميري

تعتبر الثآليل من األمراض اجللدية شائعة احلدوث .والثآلول

الفيروس تتكون من أكثر من  100منط جيني مختلف من هذه

عبارة عن نتوء جلدي بارز أو تورم صغير في اجللد ذو ملمس

الفيروسات التى لها القدرة على أن تصيب اجللد واألغشية

خشن له لون مقارب للون اجللد أو قد يكون أغمق قلي ًال منه.

املخاطية وذلك يتم حسب نوع الفيروس و تظهر على أشكال

و على عكس املعتقدات الشعبية املتوارثة فإن الثآليل ليس لها

مختلفة تشمل بالطبع تلك التى تسبب الثآليل.

جذور ،حيث إنها تنمو بصفة كلية داخل الطبقة العلوية من

وأغلبية هذه الفيروسات تسبب الثآليل على اليدين واألصابع

اجللد فقط أي داخل طبقة البشرة و ال تنتقل إلى الطبقة

والوجه وحتى على باطن القدمني حيث من املمكن عندها

الداخلية املعروفة بإسم األدمة.

أن تصبح مؤملة .وهذه الثآليل على الرغم من أن عدة أنواع
منها قد ارتبط بازدياد احتمالية نشوء السرطان ،إال أنها في
مجملها تعتبر من النوع احلميد الذي ال يستدعي القلق
فيما عدا الناحية التجميلية.

األشخاص املعرضني لإلصابة بالثآليل:
من املمكن أن تصيب الثآليل الناس بصفة عامة في مختلف
األعمار ،إال أنها أكثر حدوث ًا في األطفال والناشئة من
الشباب والشابات .كما أن هنالك فئات معينة أكثر عرضة
لإلصابة بالثآليل مثل األطفال املخالطني لألشخاص
املصابني بالثآليل ،واألطفال الذين سبق إصابتهم من قبل
باملرض ،واألشخاص الذين لديهم إختالل أو ضعف في
مناعة اجلسم سواء ًا بسبب بعض األمراض أو تناول األدوية

سبب اإلصابة بالثآليل:

املثبطة للمناعة.

تعتبر الثآليل مرضا جلديا حميد ًا ينتج عن إصابة فيروسية

طرق اإلصابة بالثآليل:

للخاليا السطحية في الطبقة اخلارجية للجلد .ويع ّرف

تتم اإلصابة بالثآليل عند وصول الفيروس املسبب لها إلي

الفيروس املسبب لهذه اإلصابة باسم هيومن ببيلوما فيروس

طبقات اجللد السطحية وإستقراره بها .أما وسيلة إنتشارها

(.)Human Papilloma Virus

فتتم عن طريق املالمسة املباشرة .كما ميكن أن يتم ذلك عن

و هذا الفيروس يتسبب في تكاثر سريع للخاليا السطحية

طريق العدوى الذاتية الشخصية لذا فمن املمكن إنتقالها

املصابة به ،مما يؤدى إلى تك ّون نتوء أو ورم صغير في اجللد

لتصيب أي جزء أخر من جلد اجلسم مبا في ذلك األغشية

عند مكان اإلصابة .و كما ذكرنا آنف ًا فإن هذه الثآليل عادة ما

املخاطية.

تكون بلون اجللد ولها ملمس خشن عند ملسها .وعائلة هذا
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أنواع الثآليل:

املرتبطة بالثآليل التناسلية .كما أنها تعتبر من األمراض

توجد هناك أنواع متعددة من الثآليل وذلك تبع ًا لنوع

ذاتية التحسن أي تزول من تلقاء نفسها ،مما يعنى أن

الفيروس املسبب أو مكان تواجدها ،ولعل أشهرها:

املصاب قد يتحسن و يتعافى من الثآليل بدون أي تدخل أو

 -النوع الشائع ( :)Common Wartsوهذا النوع عادة ما

معاجلة طبية خصوص ًا عند صغار السن من األطفال ،لذا

يظهر على اليدين و األصابع والقدمني و حول األظافر أو

من املستحسن عدم تعريض هذه الفئة إلى طرق العالج املؤملة

حتتها.

مثل الكي بالتبريد أو الكي الكهربائي.

 ثآليل باطن القدم ( :)Planter Wartsوهذه تظهر فيمنطقة أسفل القدم ،ونظر ًا خلصوصية اجللد في هذه
املنطقة وتعرضه للضغط املتواصل أثناء املشي واحلركة
فإن وجود الثآلول يؤدي في الغالب إلي تكّ ون طبقة صلبة
من اجللد امليت فوقه مما يعطي اإلحساس بأنه عميق
رغم تواجده في الطبقة السطحية من جلد القدم.
 الثآليل املنبسطة ( :)Flat Wartsوهذه في الغالب تكونأما الطرق املتوفرة للعالج فتشمل:

ملساء و صغيرة احلجم في مستوي اجللد أو أكثر إرتفاع ًا

 -1املستحضرات املقشرة التي حتتوي على مادة حامض

بدرجة بسيطة ،وتنتشر بصورة أكبر في الوجه والرقبة
واليدين خصوص ًا عند األطفال.

السالسيك بالتركيزات العالية أو حامض الالكتيك

 -الثآليل التناسلية ( :)Genital Wartsوهي نوعية

وغالبا ما تستخدم هذه املستحضرات على شكل دهان

خاصة من الثآليل حتدث عندما يصيب الفيروس اخلاليا

موضعي على هيئة مراهم أو سائل بتركيزات مختلفة،

السطحية للجلد في املناطق التناسلية عند اجلنسني.

وقد يتم إستخدامها على شكل لصقات موضعية

و تعتبر من األمراض اجللدية التي تنتقل عن طريق

بتركيز يصل إلى  ،%40و هذا النوع من العالج يحتاج

اإلتصال اجلنسي ،لذا من املهم عندما تكون هنالك إصابة

إلى إستمرارية في وضعه ،ولكنه يتميز بتقليله الفترة

أن يتم فحص طرفي العالقة.

الزمنية الالزمة للتخلص من الثآليل كما أنه يقضي
على نسبة كبيرة منها ،لكن من املهم احلرص الشديد

تشخيص وعالج الثآليل:

أثناء املعاجلة بحماية اجللد السليم احمليط بالثآليل

غالبا ما يكون تشخيص الثآليل بالفحص اإلكلينيكي سه ًال

وذلك بتغطيته بطبقة من مرهم الفازلني.

و واضح ًا من قبل الطبيب املختص باألمراض اجللدية.

 -2الكي بالتبريد بإستخدام مادة النتروجني السائل:

أما من ناحية العالج فيجب هنا التأكيد على بعض

تعتبر هذه الطريقة من أسهل و أسرع الطرق العالجية

احلقائق املهمة حول هذا املرض :إن الثآليل من األمراض

الناجحة إلزالة الثآليل في عيادات األمراض اجللدية،

البسيطة التي ال تؤثر علي الصحة العامة للمصابني إال في

و يتم ذلك إما بإستخدام أداة مخصصة تشبه املسدس

ما ندر .فهي بصورة عامة متثل اوراما جلدية حميدة و ال

تعبأ مبادة النيتروجني السائل حيث يتم إطالقه على

يعني وجودها أية أخطار أو محاذير للمصابني ما عدا تلك

شكل بخاخ مباشر أو عن طريق وضعه في وعاء خاص
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ومن ثم تغمس فيه أعواد ذات رؤوس قطنية يكوى بها

 -6عالجات أخرى :وهي عالجات موضعية تستخدم في

الثآلول .و من املمكن أن يستعمل التبريد بالنيتروجني

حاالت معينة خصوص ًا تلك املقاومة لبقية العالجات،

السائل لعالج جميع األعمار و خاصة األطفال وذلك

و تتم حتت اإلشراف الطبي الكامل مثل عقار

نظر ًا لعدم احلاجة إلى مخدر موضعي رغم وجود

اإلميكومييد :و هي عالج مناعي حديث خاص لثآليل

بعض األلم املصاحب .و عادة ما يؤدي إستخدامه إلى

املناطق التناسلية يعرف بإسم “ألدارا” ،و يكون على

حدوث إلتهاب إحمراري موضعي مباشر يزول خالل

شكل دهان موضعي يستخدم ثالث مرات إسبوعي ًا ملدة

أيام و ال يترك أي آثار أو ندب ،و في الغالب قد يحتاج

أربعة أشهر ،وله نتائج مشجعة .وكذلك الفلورويوراسيل

إلى اإلعادة مرتني أو ثالثة حتى متام الشفاء.

و حقن االنترفيرون املوضعية وغيرها.

 -3الكي الكهربائي :تعتبر هذه الطريقة من أفضل
طرق إزالة الثآليل و خاصة التناسلية منها ،و تتم
حتت تأثير التخدير املوضعي و بواسطة تيار كهربائي
منخفض جد ًا يؤدي إلي تدمير األنسجة احملتوية
الثآلول و من ثم القيام بعملية كحت مباشرة إلزالة
بقاياه ،و ال تترك مثل هذه العملية آثار ًا إذا مت عملها
بطريقة دقيقة ومدروسة.
 -4الليزر :وهو من أحدث طرق العالج و يعطي نتائج
جيدة خصوص ًا في معاجلة الثآليل التناسلية كثيرة
العدد وكبيرة احلجم وذلك بإستخدام أجهزة الليزر
املختلفة مثل ليزر ثاني أكسيد الكربون ،ليزر اإلربيوم

و يجب مالحظة انه مع كل الطرق املذكورة أنف ًا ،فقد يحتاج

و غيرها و التي تقوم بنفس عمل الكي الكهربائي من

العالج إلى اإلعادة مرات متعددة و ذلك لصعوبة القضاء على

خالل تبخير احملتوى املائي للخاليا املصابة بفيروس

هذه الفيروسات وملقاومتها الشديدة ملختلف طرق العالج.

الثآليل وبالتالي القضاء التام عليها ،و لكن هذه

كما انه من املستحسن البدء في العالج مبكر ًا وعدم التهاون

التقنية حتتاج إلى تخدير موضعي لتخفيف األلم.

فيها ،كما أنه من األفضل إستعمال العالجات البسيطة

 -5مادة البودوفيلني ( :)Podophyllinو تستخدم

واألخف أمل ًا على املريض ،وكلما كان العالج واملتابعة منتظمة

كعالج موضعي خاصة لثآليل املناطق التناسلية على

و حتت إشراف دوري من الطبيب املعالج كلما كانت النتائج

أن تكون حتت اإلشراف الطبي املباشر ،حيث يتم وضع

عالية ومشجعة.

املادة على الثآليل مرة واحدة إسبوعي ًا من قبل الطبيب
ثم يترك لفترة  6 - 4ساعات يتم بعدها غسله ،و
غالبا ما يكون على شكل محلول (Podophyllin
 )solutionبتركيز  .% 25أما مادة البودوفيلوتوكسني
فتكون على شكل سائل أو كرمي و توضع مرتني يومي ًا
ملدة ثالثة أيام من اإلسبوع وذلك ملدة تتراوح بني 6 - 4
أسابيع.
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