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الوردية Rosacea

إعداد د .مشعل عبد الله الغريب
إختصاصي أمراض جلدية وتناسلية
مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية

وهذه املالحظات تساعد الطبيب املعالج على تشخيص
احلالة خاصة إذا كان املريض يشتكي من حساسية
باجللد مع وضع العالجات الطبية واملستحضرات
التجميلية.

إن مرض الوردية من األمراض التي تصيب
الوجه ويكون شائع ًا في أصحاب البشرة البيضاء
لسهولة تشخصيه ،أما بالنسبة للبشرة السمراء فقد
يتم تشخيصه متأخر ًا بسبب صعوبة مالحظته في
بداية املرض ،وفي هذه املقالة سنوضح بعض األعراض
األولية وأعراض املرض وكذلك سبل العالج والوقاية
من تطور هذا املرض.

سنتكلم عن كل مرحلة من مراحل الوردية وطرق العالج
والوقاية حتى نحمي البشرة املصابة من االنتقال إلى
املراحل املتقدمة لهذا املرض:
 -1املرحلة الألولى (:)Blushing & Flushing

وهي التورد ،وفي هذه احلالة يشتكي املريض من
إحمرار مؤقت يستمر لفترات قصيرة تدوم إلى ساعات
وتختفي فيها أعراض اإلحمرار وزيادة احلرارة بالوجه
بعد االبتعاد من املهيجات وفي هذه احلالة ينصح
املريض بأخذ االحتياطات من التعرض لهذه املهيجات
وال يوجد دواء فعال ملنع التورد ألنها خاصية اجللد
لهذا املرض وستبقي معهم طوال العمر.
 -2مرحلة اإلحمرار الدائم (:)Persistent Erythema
في هذه املرحلة يشتكي املريض من وجود إحمرار في
منطقة اخلدين واألنف والذقن مع سهولة اإلحساس
باإلحمرار عند التعرض للعوامل املهيجة ،وعادة تكون
الشكوى من النساء بسبب اختالف اللون في الوجه مع
باقي الوجه .في هذه املرحلة قد ُتشخص على أنها
نوع من احلساسية للضوء أو الذئبة احلمراء ،وذلك
بسبب إزدياد اإلحمرار مع التعرض للشمس وهذا من
الطبيعي يحدث ملرضي الوردية .قد يبدأ ظهور متدد
الشعيرات الدموية ظاهرة للعني املجردة في منطقة
األنف واخلدين.

إن الوردية هي عبارة عن قابلية للشعيرات الدموية
في الوجه على التوسع مما يصاحبه احتقان مؤقت
للوجه ترجع بعدها إلى حالتها الصبغية بعد االبتعاد
عن مهيجات هذا املرض ،وعند التعرض املتكرر أو
املستمر لهذه املهيجات تبقى هذه الشعيرات متوسعة
مؤدية إلى توسع دائم بالشعيرات الدموية ،في هذه
احلالة تزداد احلرارة باملنطقة املصاحبة فتؤدي إلى
تكون بثور الوردية وانتفاخات وزيادة سماكة منطقة
األدمة.
من العوامل املهيجة للوردية االنفعاالت (مثل الغضب
واملواقف احملرجة) وشرب املواد الساخنة مثل الشاي
والقهوة والشوربة ،وتناول البهارات احلارة والبرودة
الشديدة والكحول واحلرارة الشديدة والتعرض
للشمس واستخدام الكورتيزون القوي.
إن أصحاب البشرة السمراء يشتكون من احتقان
بالوجه أو اسمرار مييل إلى اللون البني املتشرب
باالحمرار يستمر ملدة ساعات أو أيام قليلة ،وذلك
بسبب مزج اللون األحمر بسبب توسع الشعيرات
الدموية املنعكس حتت اجللد ولون البشرة السمراء
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 -3مرحلة البثور (عد الوردية :)Acne Rosacea

ومن النصائح الطبية البسيطة:

تبدأ في هذه املرحلة ظهور بثور تشبه حب الشباب
وتتركز في منطقة الوجه واألنف والذقن وأحيان ًا
اجلهة السفلي من اجلبهة وتستطيع متييزها عن حب
الشباب بعدم وجود الزؤان الذي يحدث في حاالت
حب الشباب ،وقد تكبر هذه البثور وتكون تورمات
بالوجه مما يسبب التهابات قوية تؤدي إلي تقيح.

 -1االبتعاد عن التعرض للشمس والهواء احلار قدر
املستطاع.
-2االبتعاد عن التعرض للهواء البارد في فصل الشتاء.
وعدم تعرض الوجه خالل قيادة السيارة للهواء البارد
مباشرة من مكيف الهواء.

 -4مرحلة تضخم اجللد (فيمة) Phymatous
:Rosacea

 -3استخدام كرمي حماية من الشمس خاصة التي
حتتوي على مادة Zinc Oxide, Cycomethicone,
 Dimethiconeملا ستوفره من طبقة عازلة حتمي
اجللد.

تظهر تضخم في طبقة األدمة مما يؤدي إلي زيادة في
السماكة ومن أكثر األماكن املعرضة لهذه احلالة هي
منطقة األنف وحتدث عادة عند الرجال في املراحل
املتأخرة ،وتؤدي إلي زيادة في حجم األنف ،وفي حاالت
نادرة تصاب أماكن أخرى مثل األذن والذقن واجلبهة.
ومن املهم أن يعلم املصاب بالوردية أن العني قد تتأثر
بهذا املرض فعند حدوث أية أعراض في العني على
املريض أن يذكر لطبيب العيون أنه مصاب بالوردية
للتأكد من خلو العني من هذا املرض.

 -4عدم استخدام كرميات الكورتيزون القوية ملا لها
من قابلية في زيادة الوردية ،وال يجب اإلنخداع
للتحسن املؤقت لهذه الكرميات وهنا يجب التحذير
من اخللطات الشعبية حيث أصبح بعض ضعاف
النفوس يبيع خلطات حتوي على كورتيزونات قوية
لتشجيع الناس على شراؤها واإلدعاء أنها خالية من
الكورتيزون.

الوقاية:

 -5ممارسة الرياضة في أماكن مكيفة حتى تقلل من
التهيج الذي يحدث أثناء الرياضة.

أن الوردية هي قابلية لدي املريض املصاب ،وتعتبر حالة
مزمنة متر بعدة مراحل وعند إهمال سبل الوقاية
يتطور املرض بسرعة.

 -6التقليل من األكالت واملشروبات الساخنة.
 -7عدم شرب املشروبات الساخنة حتى تفتر وأفضل
طريقة لذلك االنتظار حتى تقل حرارة املشروب
بدرجة يستطيع الشخص االستمتاع بشربه بدون
اإلحساس بحرارة أو تهيج بعد املشروب.
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العالج:
هناك العديد من العالجات املستخدمة في حاالت الوردية ويتم استخدام العالجات املوضعية في حاالت الوقاية
ومنها كرميات احلماية من الشمس كما ذكرنا سابق ًا ،كذلك كرميات وسوائل وجل يحتوي على مضادات حيوية
وميكروبية ملعاجلة البثور والتهيج املؤقت.
أما بالنسبة للعالجات القوية فهناك املضادات احليوية والرؤكوتني وفي هذه احلالة يجب التأكد من مالئمة
العالج للمريض.
في حاالت متدد الشعيرات الدموية نستطيع أن نقدم الليزر لعالجها وهناك العديد من أجهزة الليزر القادرة على
ذلك أما في حالة التضخم في حجم األنف وتشوهه فإن ليزر التقشير من األجهزة الفعالة لهذه احلاالت ولكن
على املريض أن يعلم أن بعد العالج مير املكان املعالج مبرحلة التئام للجرح قد ميتد من ( 10-7أيام) وفي حاالت
البشرة السمراء فإن اآلثار اجلانبية هي تبقع باجللد وإحمرار مؤقت قد ميتد إلى أشهر.
أن املريض املصاب بالوردية عليه مسئولية معرفة حالته حتى يستطيع الطبيب املعالج من الوصول إلى النتائج
املرجوة حيث أن هذا املرض من األمراض املزمنة وحتتاج من املريض الصبر والوقاية الصحية واالبتعاد عن
العالجات املخلوطة بالكورتيزون التي تؤدي إلى حتسن مؤقت يؤدي إلى تدهور احلالة بعدها.

الوردية بعد العالج بالليزر
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