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احلكات Pruritus
د .رنا النون

اخصائية أمراض جلدية
مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية

احلكات األساسية (:)Essential Pruritus

احلكة هو شعور خاص باجللد ميكن تعريفها بأنها
إحساس بالرغبة باحلك تثار احلكة مبنبهات طبيعية
كثيرة كاللمس وتقلبات احلرارة والضغوط النفسية،
كذلك فإن املنبهات الكيميائية وامليكانيكية واحلرارية
هي أيض ًا مثيرة للحك وتنجم عن حترر عوامل كيماوية
كالهيستامني والكينني والبروتياز.

من احلكات العنيفة الدائمة أو الناكسة تشاهد دون أية
آفة جلدية سابقة آخذة بشكل نوبات إذ تبدو احلكة
فجأة وبعنف غير محتمل وكثير ًا ما توقظ صاحبها
من نومه وهي تقل أيض ًا فور ًا ومتام ًا وذلك بعد شعور
األلم الذي ينجم عن احلك ،ولذة احلك هذه هي من
احلدة بحيث أن املريض ينعم بها ألنه رغم تيقنه من
أنه يؤذي جلده فإنه ال يستطيع أن يتوقف عن احلك
فبدل األلم تنتاب املريض سعادة عظمى حينما يغرس
أظافره في اجللد.
وقد شوهدت عدة حاالت انقطعت فيها احلكة فجأة
وبشكل دائم رغم أنها كانت معاودة وأحيان ًا يومية
ومنذ سنني طويلة.
إن األوصاف السابقة املميزة لهذه احلكات ال تشاهد
في احلكات التي تنجم عن التهاب اجللد السمي أو
األمراض اجللدية الفطرية أو اجلرب بل هي مميزة
لقليل من األمراض اجللدية مثل احلزاز البسيط
املزمن ،التهاب اجللد التأتي ،األكزميا النمية ،احلكاك
العقيدي ففي هذه اآلفات فقط تكون احلكة عنيفة
لدرجة أنها تشكل تسحجات مدماة تخلف تصبغات أو
ندبات ،إن دوافع هذه احلكات يغلب أن تكون انفعاالت
عاطفية قدمية يراد إخمادها أكثر من أن تكون جتاوب ًا
لتوتر انفعالي خارجي حالي.

طراز احلك :هناك اختالف كبير بني شخص
وشخص وحتى عند الشخص الواحد بالنسبة
للتفاعل جتاه ذات احملرض ،والصدمات النفسية قد
تزيد حساسية الشخص للحكة ويفعل مثلها اإلنشراح
املفرط ،وتتأثر حدة احلكة أيض ًا من القلق واخلوف،
واحلكة تنشط أيض ًا عند خلع الثياب استعداد ًا للنوم
ويشمل التفاوت في حدة احلكة أيض ًا املناطق املختلفة
من اجللد فمجاري السمع الظاهرة واألجفان واملناخر
واملناطق حول الشرج والتناسلية هي أشد املناطق
قابلية للحكة .ومن املرضى من يشتكون بأنهم تنتابهم
منذ زمن طويل حكة عنيفة ولكنهم ال يحكون وال
يستسلمون للحك وهناك أخرون ال تنتابهم نوبات
احلكة ولكنهم ال يفتأون يحكون باستمرار خصوص ًا
بحضور الطبيب.
في هذه احلاالت قد تكون احلكة ناجمة عن دوافع
نفسية وعاطفية وقد تكون تلك احلكات على غرار
العادة ال إرادية تنتاب صاحبها في ساعة معينة من
النهار وقد تتطور هذه احلكة وتتفاقم حتى تبلغ درجة
العنف تؤدي إلى أن ميزق املريض جلده باخلدش حتى
اإلدماء ،وعندها تخبو النوبة ويزول حس احلك وبهدأ
املريض ويسترخي.

األسباب الداخلية املنشأ للحكة
Internal Causes of Pruritus

قد تكون احلكة عرض ًا في كثير من األمراض الباطنة
وشدة تلك احلكات وحدتها تختلفان بني مرض وآخر
وأكثر األمراض الباطنية املسببة للحكة هي الشرى،
اللمفوم اخلبيث ،اليورميية (إرتفاع البولة في الدم)،
الداء السكري ،األورام اخلبيثة ،تشمع الكبد ،األدواء
الطفيلية املعوية ،كثرة احلمر احلقيقية ،فرط نشاط
الغدة الدرقية وقصورها (نقص نشاط الغدة الدرقية).
وتكون احلكة في داء هودجكن عادة متواصلة وتترافق
أحيان ًا بحرقة شديدة وتتراوح نسبة هذه احلكة
 % 25 – 20من احلاالت وسببها مجهول ،وفي إبيضاض
الدم تكون احلكة أكثر تعمم ًا وأقل عنف ًا مما هي عليه
في داء هودجكن.
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وتتصف أيض ًا باألكزميا عدمية الزهم (الزهم هو املادة
الدهنية املرطبة للجلد) واألكزميا املتشققة واألكزميا
الشتوية فهي تتصف بأنها حكة معممة تكون علي
أشدها على العضدين والوجه األمامي للساقني ويبدو
اجللد فيها جاف ًا ومكسو ًا بقشور رقيقة.

احلكة الكبدية:

قد تسبب أمراض الكبد املزمنة املترافقة بيرقان
إنسدادي حكة عنيفة معممة ،وغالب الظن أن يكون
إرتفاع نسبة احلموض الصفراء في الدم هي السبب
في هذه احلكة ،حيث تتناسب شدة احلكة مع ارتفاع
هذه النسبة ،وليس مع شدة اليرقان الناجمة عن
زيادة البليروبني في مصل الدم وهذه احلكة الناجمة
عن انحباس احلموض الصفراوية تستجيب بشكل
باهر لتعاطي راتني الكوليسترامني (كويسترات)
بطريق الفم.

وفي احلاالت احلادة يتأكزم الوجه األمامي للساقني
وقد دعي هذا املرض باألكزميا املتشققة بسبب ما
يبدو على املنطقة املصابة من تشقق يجعلها شبيهة
باخلزف الصيني العتيق يغلب أن تنجم هذه احلكة
عن االستحمام املتكرر واملديد مع استعمال الصابون
القلوي في فصل الشتاء وهذا يحصل للمسنني بسبب
قصور إفراز الزهم لديهم.
ومما يساعد أيض ًا على حصول هذه اآلفة هو جفاف
اجلو الناجم عن التدفئة العالية في فصل الشتاء
ويشفى هذا املرض باحلمامات امللحية.

احلكة احلملية:

تنجم عند احلامل بسبب انحباس احلموض
الصفراوية التي تزداد ثالثني مرة في سياق احلمل.

حكة جلد فروة الرأس

هذه احلكة كثيرة املشاهدة خصوص ًا عند املسنني
وهي قلما تؤدي إلى تسجح أو إحمرار أو حتزز ،مما
مينع االلتباس بااللتهاب اجللد الدهني والصدفية
والتهاب اجللد العصبي العقيدي.
ً
مجهوال في أغلب احلادثات
سبب هذه احلكة يبقى
إال أنه إذا كان داء السكري هو السبب فإن هذه احلكة
تتوقف حاملا تتم السيطرة على هذا املرض.

األمراض اجللدية احلاكة
Pruritic Dermatoses

أما املعاجلة املوضعية فتقوم على منظفات الشعر
(شامبو) القطرانية ورذاذ حمض الساليسليك
والكورتيزونات املوضعية في صورة جل ،وفي احلاالت
الشديدة ميكن اللجوء إلى حقن الكورتيزون املوضعي
مما يؤمن الراحة.

احلكة عرض شائع في كثير من األمراض اجللدية
وتختلف شدة هذا التفاعل بإختالف االمراض وفي
أشد األمراض اجللدية إثارة للحك هو إلتهاب اجللد
احللئي الشكل.

وقد تفيد مستحضرات السيبروهبتادين
والترميبرازين عن طريق الفم.

أما األمراض اجللدية األخرى فتختلف فيها درجة
احلكة بإختالف حدة الداء وحساسية املصاب ومن
هذه األمراض :لدغ احلشرات ،اجلرب ،أدواء القمل،
التهاب اجللد التأتبي ،التهاب اجللد التماسي،
الصداف ،األكزميا النمية ،احلزاز املزمن البسيط،
احلكاك العقيدي ،والتهاب اجللد العصبي املعمم .وإن
احلك العنيف املتواصل ،والفرك املستمرين في سياق
ما يبذل من جهد لكبح جماح هذا الشعور املضني
تتسبب في إحداث ظواهر مرضية من تسجحات
وحمامى وشقوق وتقرحات وتصبغات .أما العرض
األكثر شيوع ًا والناجم عن احلكة املزمنة واالشتدادية
فهو التحزز الذي يثخن فيه اجللد ويغلظ بسبب ما
يعتريه من هرش وحك.

احلكة الشتوية:
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