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مقدمة :
يعتمد الخيارالعالجي للفقاعاني الفقاعي على شدة املرض ،وعلى املراضات املر افقة.
ً
الضدية الذاتية ،وتثبيط
في املاض ي ،واستجابة لألهداف العالجية ( حصر إنتاج األجسام
ِّ
تحرر الوسائط قبيل االلتهابية ) ،كانت املعالجة بالكورتيكوستيروئيدات الجهازية هي املعالجة
ً
الهجومية األكثراستخداما في األشكال املنتشرة من الفقاعاني الفقاعي.
في السنوات األخيرة ،ومع تغير األهداف العالجية ( ضبط بسيط لاللتهاب الجلدي باملعالجة
املوضعية ) فقد حلت املعالجة بالكورتيكوستيروئيدات املوضعية محل املعالجة الجهازية
ً
يشكلون األرضية
بهدف الحد من اآلثار الجانبية ،والتي تكون غالبا خطيرة عند املسنين الذين ِّ
ً
االنتقائية للفقاعاني الفقاعي ( نسبة الوفيات مع املعالجة املوضعية  % 24مقارنة بِّـ  % 41في
حالة العالج الجهازي بالكورتيكوستيروئيدات ).
إن معالجة الفقاعاني الفقاعي بالكورتيكوستيروئيدات املوضعية القوية ( كالـ Clobetasol
 ) propionate cream 0.5 %بجرعة  40 – 20غرام  /يوم كعالج هجومي هي معالجة فعالة،
ً
مع آثار جانبية أقل ومعدل بقيا أعلى مقارنة باملعالجة الجهازية بالكورتيكوستيروئيدات
بجرعة  1ملغ  /كغ  /يوم.
بشكل عام ،عند مرض ى الفقاعاني الفقاعي ،يوص ى كخط عالجي أول باالستخدام طويل األمد
ً
للكوتيكوستيروئيدات املوضعية القوية عند كل املرض ى ( خاصة عند املسنين و  /أو سوء
الحالة العامة ) ،ويمكن مشاركتها بعالج جهازي؛ والفترة الوسطية للمعالجة
ً
بالكورتيكوستيروئيدات املوضعية ( عندما تستعمل لوحدها ) هي  12شهرا.
وسواء كانت املعالجة بالكورتيكوستيروئيدات موضعية أو جهازية فالنكس شائع ،وتقدر
نسبته بِّـ  % 50 – 40خالل السنة األولى.

املعالجة في حالة اإلصابة الخفيفة و  /أو الداء املوضع ( إصابة أقل من  % 10من
سطح الجسم ،و أقل من  10نفاطات جديدة  /يوم ) :
يفضلون معالجة هذه الحاالت بالكورتيكوستيروئيدات املوضعية القوية
معظم األطباء ِّ
ً
جدا ( كالـ  ) Clobetasol propionate cream 0.5 %والتي تطبق مرتين  /يوم على كامل سطح
ً
الجسم [  20 – 10غرام  /يوم ] ،وبعد تندب اآلفات الجلدية ،يتم إنقاص الجرعة تدريجيا على
مدى عدة أشهر.
وبهذه الجرعات هناك عبور جلدي للكورتيكوستيروئيدات إلى الدوران ،وبالتالي هناك آثار
جانبية موضعية وعامة لهذه املعالجة املوضعية ،لكنها أقل من اآلثار الجانبية للعالج
بالكورتيكوستيروئيدات الجهازية.

املعالجة في حالة الداء املعتدل ( إصابة بين  % 30 -10من سطح الجسم ،مع أقل
من عشرنفاطات جديدة  /يوم ) :
خط أول :

ً
 كورتيكوستيروئيد موضعي قوي جدا ( كالـ ) Clobetasol propionate cream 0.5 %
يطبق على كامل الجسم مرتين  /يوم [  30 – 20غرام  /يوم ] ،وفيما بعد ،بعد تندب اآلفات
ً
الجلدية ،يتم إنقاص الجرعة تدريجيا على مدى عدة أشهر.
 مع أو بدون كورتيكوستيروئيدات فموية  Prednisolone :بجرعة  0.5ملغ  /كغ  /يوم

خط ثاني :
يمكن أن يشارك النظام العالجي السابق بِّـ  ( :وهذه العالجات يمكن أن تستخدم لوحدها في
حالة وجود مضاد استطباب الستخدام الكورتيكوستيروئيدات )
 امل ِّثبطات املناعية :
ً
 )aخاصة : ) Imuran® ( Azathioprine
 2.5 – 0.5ملغ  /كغ  /يوم (  150 – 50ملغ  /يوم )
: Mycophenolates )b
 2 : ( Cellcept® ) Mofetil غرام  /يوم
 : ) myofortic® ( Mycophenolic acid بجرعة  1.44غرام  /يوم
 20 – 7.5 : Methotrexate )cملغ  /األسبوع

: Dapsone 

ً
ً
بجرعة  1.5 – 0.5ملغ  /كغ  /يوم ( وسطيا  100ملغ  /يوم ) ،وهو قد يكون مفيدا في
ً
املعالجة الهجومية للفقاعاني الفقاعي ،خاصة بوجود إصابة مخاطية ( مع االنتباه
إلمكانية وجود عوز في خميرة .) G6PD

 الـ : Cyclines
 ( Tetracyclineبجرعة  2غرام  /يوم ) ،أو  ، Minocyclineأو  ( Doxycyclineبجرعة
 200ملغ  /يوم ) ،لوحدها أو األفضل باملشاركة مع الـ  ( Nicotinamideبجرعة – 500
 2000ملغ  /يوم ) تعطي بعض النجاح في املعالجة الهجومية للفقاعاني الفقاعي ،وقد
تخدم كعالج بديل عند وجود مضاد استطباب واضح للكورتيكوستيروئيدات الجهازية،
كما يمكن أن تستخدم هذه املركبات باملشاركة مع الكورتيكوستيروئيدات املوضعية (
ً
ً
واالستنتاجات السابقة تتطلب توثيقا إضافيا ).
Erythromycin, Penicillins 
Sulfonamides 
معدالت مناعية "  " Immunomodulatorsموضعية كالـ  ( Tacrolimusوفائدتها بحاجة
ِّ 
إلى توثيق إضافي ).

املعالجة في حالة الداء الجلدي املنتشرالتطوري ( الشديد ) :
يعرف الداء الشديد بأنه ظهور أكثرمن عشرنفاطات جديدة في اليوم و /أووجود آفات تصيب
مساحات واسعة من الجسم ( إصابة أكثرمن  % 30من سطح الجسم ) ،وفي هذه الحالة تكون
املعالجة كالتالي :
الخط األول كمعالجة بدئية  :الكورتيكوستيروئيدات :
ً
كورتيكوستيروئيدات موضعية قوية جدا ( ) Clobetasol propionate cream 0.5 %
بجرعة عالية ،تطبق على كامل سطح الجسم مرتين  /يوم [  40غرام  /يوم ] ،وفيما بعد،
ً
بعد تندب اآلفات الجلدية ،يتم إنقاص الجرعة تدريجيا على مدى عدة أشهر.
ضبط للفقاعاني الفقاعي (  ،) % 100 – 97مع
ويمكن لهذه املعالجة أن تعطي أفضل
ٍ
تحسين معدل البقيا عند املرض ى بإنقاص التأثيرات الجانبية الخطيرة للمعالجة الجهازية
ً
بالكورتيكوستيروئيدات الجهازية ،وهذه املعالجة املوضعية يتم تجريبها أوال في الغالب.
يضاف لهذه املعالجة املوضعية بالكورتيكوستيروئيدات :

 كورتيكوستيروئيدات فموية (  1 – 0.5 : Prednisoloneملغ  /كغ  /يوم )  :وهي
ضرورية لضبط الداء املنتشر ( لكن مع زيادة خطر التأثيرات الجانبية الهامة،
ً
ً
خاصة عند املسنين ) ،حيث يتم ضبط املرض عادة خالل  2 – 1أسبوع ( نسبة
بعدئذ يتم تخفيف الجرعة
ضبط املرض مع هذا النظام العالجي ،) % 80 - 70
ٍ
ً
ً
تدريجيا خالل  9 – 6أشهر وأحيانا أكثر ( بعض األطباء يبدؤون بتخفيف جرعة الـ
 Prednisoloneحاملا يتوقف ظهور آفات جديدة أو بعد غياب الحكة بأسبوعين )
.

ً
ً
 العالج النبض ي بالـ  Methylprednisoloneوريديا  :قد يكون متطلبا للضبط
ً
ً
السريع للمرض ،ويعطى بجرعة  1غرام  /يوم ملدة  5 – 3أيام متعاقبة تسريبا وريديا
خالل  3 – 2ساعات ،مع مر اقبة مستمرة باملونيتور القلبي ،يستكمل العالج بعد
ً
ذلك بالـ  Prednisoloneفمويا.
الخط الثاني  :عالجات إضافية :
يمكن أن تضاف العالجات التالية للعالج الكورتيكوستيروئيدي ،أو تستخدم منفردة إذا كان
هناك مضاد استطباب للعالج بالكورتيكوستيروئيدات :
املثبطة للمناعة  :وتفيد في تخفيف جرعة الكورتيكوستيروئيدات املستخدمة،
 املركبات ِّ
وهي تستخدم عندما تفشل الكورتيكوستيروئيدات لوحدها في ضبط املرض ،وجود
مضاد استطباب للكورتيكوستيروئيدات و  /أو وجود مراضات مر افقة توجب تحديد
جرعة الكورتيكوستيروئيدات املستخدمة ( داء سكري ،هشاشة عظام ،ذهان
".) "Psychosis
املثبط املناعي يعتمد على نمط آثاره الجانبية ،الحالة العامة للمريض ،وخبرة
إن اختيار ِّ
الطبيب.

ً
®
املثبط املناعي األكثر استخداما في الفقاعاني
 : ) Imuran ( Azathioprine .Aهو ِّ
الفقاعي ،ونتائجه العالجية متباينة ( عند استخدامه كمعالجة إضافية للعالج
بالكورتيكوستيروئيدات ).
الجرعة  2.5 – 0.5 :ملغ  /كغ  /يوم (  150 - 50ملغ  /يوم ) ،وهذه الجرعة يجب
أن تضبط وفق معدل الـ  ، "TPMT" Thiopurine methyl transferaseفعند
وجود مستوى منخفض للـ  TPMTتعدل الجرعة بهدف زيادة الفاعلية و إنقاص
التثبيط النقوي.

ً
 : Mycophenolates .Bفائدتها غيرموثقة جيدا في عالج الفقاعاني الفقاعي
 3 - 1 : ( Cellcept® ) Mofetil غرام  /يوم
 1.44 : ) myofortic® ( Mycophenolic acid غرام  /يوم
 : Methotrexate .Cبجرعة  20 – 7.5ملغ  /األسبوع.
عند استخدامه كمعالجة إضافية مع الكورتيكوستيروئيدات أعطى نتائج
عالجية واعدة ،وهو بحاجة إلى تقييم إضافي.
ً
ً
عند الكهول ،تتطلب جرعة الـ  Methotrexateضبطا دقيقا حيث أن الوظيفة
ً
الكلوية تكون منخفضة غالبا ،وإن جرعة  12.5 – 2.5ملغ  /األسبوع تكون كافية
عند هؤالء املرض ى.
 4 – 2 : Chlorambucil .Dملغ  /يوم ( جرعة وحيدة على الريق ).
ً
ً
سبب تثبيطا نقويا ،ويزيد على املدى الطويل من خطرتطويرابيضاض دم؛
وهو ي ِّ
لكن ليس له سمية على الـمثانة .
 : ( Endoxan® ) Cyclophosphamide .Eهذا املركب مضاد قوي للمفاويات ،B
وله تأثير ملحوظ في عالج األمراض املناعية الذاتية ،وما يحد من استخدامه هو
آثاره الجانبية الهامة ( تثبيط نقي العظم ،عقم ،التهاب مثانة نزفي ،زيادة خطر
حدوث سرطان مثانة على املدى الطويل ،) .. ،ويحتفظ به للمرض ى الذين فشلوا
املثبطة للمناعة بالـ  Azathioprineأو الـ
في االستجابة للمعالجة التقليدية ِّ
ً
 Mycophenolate mofetil؛ علما أن فائدته كمعالجة إضافية للعالج
ً
بالكورتيكوستيروئيدات الجهازية لم توثق جيدا حتى اليوم في املعالجة الهجومية
للفقاعاني الفقاعي.
الجرعة :

ً
 3 – 1 oملغ  /كغ  /يوم ( عادة  200 – 50ملغ  /يوم )
ً
 oأو  1000 – 500ملغ  /م 2من سطح الجسم وريديا مرة كل أربعة
أسابيع ملدة شهرين ،مع جرعة فموية يومية منخفضة منه.
ً
 1.5 – 0.5 : Dapsone ملغ  /كغ  /يوم ( وسطيا  100ملغ  /يوم )
 : Doxycycline لوحده (  200ملغ  /يوم ) ،أو باملشاركة مع الـ  Nicotinamideبجرعة (
 2000 – 500ملغ  /يوم ) تم تجريبه مع بعض النجاح ،وهو قد يخدم كعالج بديل عند
وجود مضاد استطباب واضح للكورتيكوستيروئيدات الجهازية.

الخط الثالث :
: Anti-TNF α 
: Rituximab 
يتكون من أجسام ضدية وحيدة النسيلة مضادة للـ  CD20موجهة ضد
ً
اللمفاويات  ( Bالـ  CD20هو غليكوبروتين عبرغشائي يتظاهرنوعيا على اللمفاويات
.) B
املعندة على العالجات التقليدية ،وجود مضاد استطباب
يستخدم في الحاالت ِّ
مثبطات املناعة التقليدية ،أو فشل املشاركة العالجية بين
الستخدام ِّ
واملثبط املناعي ملدة أكثرمن ثالثة أشهر.
الستيروئيدات الجهازية ِّ
يمكن أن يستخدم لوحده أو باملشاركة مع الكورتيكوستيروئيدات الجهازية.
الجرعة  :هناك طريقتان عالجيتان :
ً
 375 oملغ  /م 2من سطح الجسم أسبوعيا ملدة أربعة أسابيع.
ً
 oوحديثا  :حقنتان لـ  1غرام من الـ  Rituximabبفاصل أسبوعين.
وكال النظامين العالجيين ربما نحتاج إلى إعادتهما كل  6 – 3أشهر.
ً
ً
يبدأ التأثيرالعالجي للـ  Rituximabعادة بعد  16 – 8أسبوعا من أول حقنة ،وربما
ً
أطول ،وقد يستمرالتحسن ملدة  18 – 12شهرا.
 : Omalizumab يستخدم في الحاالت املعندة على العالجات التقليدية ،وإن
استخدام هذا املركب يعتمد على وجود األجسام الضدية الذاتية  Ig Eاملضادة للـ
 BP 180في مرض ى الفقاعاني الفقاعي (  ) BPالتي ربما تساهم في األذى النسيجي.
 االمتزازاملناعي ": "Immunoadsorption
ملثبطات املناعة التقليدية ،أو في حالة استمرار
يستطب عند وجود مضاد استطباب ِّ
املرض ≥ ثالثة أشهرمع فشل العالجات التشاركية بين الكورتيكوستيروئيدات الجهازية
واملثبطات املناعية.
ِّ
طريقة العالج  4 - 3 :معالجات في أيام متعاقبة كطور هجومي ،أما تواتر العالجات
ً
مثال  4 – 3معالجات كل شهر ثم بفواصل أطول
التالية فيعتمد على فعالية املرض :
بعد ذلك.
 تبديل البالزما " : " Plasma Exchange

استخدم منذ عام  1980في عالج األمراض الفقاعية املناعية الذاتية ،ومنها الفقاعاني
الفقاعي ،بهدف تخفيض جرعة الكورتيكوستيروئيدات املستخدمة.
لقد بينت الدراسات زيادة ضبط الفقاعاني الفقاعي عند مشاركة الـ Prednisolone
مع تبديل البالزما.
ً
ً
ونظرا لتأثيرات تبديل البالزما ،خاصة عند املسنين ،ولكلفتها ،ولفائدتها العابرة فيجب
اعتبارها كمعالجة استثنائية في الفقاعاني الفقاعي.
 الغلوبيولينات املناعية الوريدية " "IV Igبجرعات عالية :
ً
عدلة مناعية،
إن الغلوبيولينات املناعية املعطاة وريديا بجرعات عالية لها تأثيرات م ِّ
وقد تم اقتراحها في الحاالت املعندة على العالج التقليدي ،لكن استخدامها في
الفقاعاني الفقاعي أقل مما هو في الفقاعاني التندبي أو الفقاع الشائع.
الجرعة :
تعطى الغلوبيولينات املناعية بجرعة شهرية كلية مقدارها  2غرام  /كغ خالل 5 – 2
أيام متعاقبة  /الشهر ،إذ تعطى خالل  3 - 2أيام إذا كانت الوظيفة الكلوية طبيعية،
وخالل  5أيام عند املرض ى ذوي الخطر [ مرض ى القصور الكلوي ،املسنين ،البدينين،
ً
واملتناولين ألدوية سامة للكبب الكلوية ] ،وقد تتطلب املعالجة أن تتابع شهريا لفترة
طويلة.
تسبب :
اآلثارالجانبية  :الـ  IV Igجيدة التحمل ،لكن قد ِّ
ً
 صداعا
ً
 أعراضا تشبه االنفلونزا
 هبوط ضغط
 وقد تحدث صدمة تأقية عند املرض ى الذين لديهم غياب تام للـ  ، Ig Aوهذا
يجب أن يتم تحريه قبل املعالجة.
ً
النتائج العالجية للـ  IV Igغيرثابتة في الفقاعاني الفقاعي ،إضافة لكلفتها العالية.

العناية واملعالجة املوضعية ملريض الفقاعاني الفقاعي :
العناية واملعالجة لآلفات الجلدية :

تطبق بشكل يومي عند كل املرض ى ،حتى يتم تندب االئتكاالت بعد الفقاعية ،والهدف هو
الوقاية من اإلنتان املوضعي ،وحتى الجهازي :
معقمة كالـ  ،Chlorhexidineمع أو
o
معقمات جلدية  :مغاطس بانيو تحتوي مواد ِّ
ِّ
ً
بدون نشاء القمح ،مع تعقيم الفقاعات واالئتكاالت الجلدية ( وخاصة الثنيات ) بالـ
. Chlorhexidine
مجففة  :تطبيق سلفاديازين الفضة أونترات الفضة املمددة في محلول مائي
 oمنتجات ِّ
(  ) % 0.5على النفاطات لتجفيفها.

ً
 oالكورتيكوستيروئيدات املوضعية الجلدية القوية أو القوية جدا  :تطبق على كامل
الجسم.
 oكورتيكوستيروئيدات للحقن املوضعي لبعض اآلفات النوعية الجلدية
معدالت مناعية "  " Immunomodulatorsموضعية كالـ  : Tacrolimusفائدتها
o
ِّ
بحاجة إلى توثيق إضافي.
مطرية ،أو استخدام رفادات دهنية معقمة عند الحاجة
 oاستخدام كريمات ِّ
مرطبة ِّ
 oاالستشفاء في الحاالت التي تكون فيها اآلفات منتشرة و ائتكالية ،وعندما تكون هناك
مراضات مر افقة.

العناية واملعالجة لآلفات الفموية :
املعقمات كبيكربونات الصوديوم املمددة ،أومركبات
 حمامات لجوف الفم باستخدام ِّ
أخرى.
 كورتيكوستيروئيدات موضعية لالستخدام داخل جوف الفم كالـ :
ً
 : Clobetasol in orabase oيطبق مباشرة على اآلفات
ً
 : Clobetsol oral gel oيطبق مباشرة على اآلفات
 كورتيكوستيروئيدات للحقن املوضعي لبعض اآلفات النوعية داخل الفم
 مضادات فطرية فموية  :للوقاية ولعالج الفطور الفموية ( كاملبيضات البيض )
عناية عينية  :عند الحاجة لذلك

إجراءات عالجية عامة :
لعالج االضطرابات املرضية الناجمة عن املرض أو املضاعفات العالجية ،Calcium ،Vit D :
مسكنات ،و اقيات معدة ،لقاحات ( ما عدا الحية املضعفة )... ،
ِّ

املتابعة ومر اقبة النتائج العالجية :
ً
إن تقييم الفعالية العالجية يكون سريريا قبل كل ش يء ،مع متابعة أسبوعية حتى الضبط
ً
ً
السريري للمرض ،ثم شهريا ملدة ثالثة أشهر ،ثم نصف سنويا حتى وقف العالج.
ً
عند استخدام الـ  Prednisoloneفمويا بجرعة  1 – 0.5ملغ  /كغ  /يوم ( حسب شدة املرض
ً
) يتم الوصول إلى ضبط املرض ( أي غياب أو وجود عدد قليل من الفقاعات الجديدة يوميا )
ً
ً
ً
خالل  20 – 10يوما وسطيا ،وبعد ضبط املرض يكون تندب الفقاعات واالئتكاالت سريعا.
ً
تاليا ،يتم تخفيض بطيء لجرعة الكوتيكوستيروئيدات الجهازية خالل  6 – 4أشهر حسب
التقييمات السريرية املنتظمة ،حتى الوصول إلى جرعة صيانة بحدود  0.1ملغ /كغ  /يوم من الـ
 Prednisoloneأو ما يكافئه.
النكس  :معدل النكس هو  ( % 46 – 39حسب شدة اإلصابة ) في نهاية السنة األولى من
ً
املعالجة بالـ  ،Prednisoloneويحدث النكس خاصة في األشهر الثالث التالية لوقف العالج
بالكورتيكوستيروئيدات ( الجهازية أو املوضعية ).
العوامل اإلنذارية للنكس :
 بقاء ايجابية اختبارالـ DIF
 معدل مرتفع لألجسام الضدية  Anti-BP 180أكثر من  27 UIباختبار الـ  ELISAلحظة
وقف املعالجة.
ً
وفي حالة النكس تزاد جرعة الكورتيكوستيروئيدات املستخدمة ثانية ،ويمكن أن يضاف
مثبط مناعي عند الحاجة ،أو تستخدم طرائق عالجية أخرى.
ِّ

مدة املعالجة في الفقاعاني الفقاعي :
ً
لم توثق املدة املثالية للمعالجة ،لكن يتطلب مرض ى الفقاعاني الفقاعي عادة 12 – 6
ً
ً
شهرا من العالج ،اعتمادا على شدة املرض واالستجابة العالجية؛ وتتضمن هذه الفترة طور
معالجة صيانية نستمرفيه بإعطاء جرعة فموية منخفضة من الـ  ( Prednisoloneأقل من 10
ٍ
ً
ً
ملغ  /يوم ) ،أو عالجا موضعيا بالـ  Clobetasol propionate cream 0.5 %بمقدار  10غرام /
األسبوع ،حيث نستمربإعطائه ملدة  6 – 1أشهربعد انتهاء فعالية املرض.

 تخفيف املضاعفات إلى الحد األدنى ( بالنسبة لآلفات الجلدية ومضاعفات: من املهم
.) املعالجة الجهازية
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