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 (هـا عليـه وهـا لـه) Acneة الشباب ـعالج حل Isotretinoinعقـار 

 

 أ.م.د. خلود ناجي رشيد

 حيواني النجة  في علن األاختصاص 
 

ٖٓ ًال  اُد٘عال٤ٖ هجالَ ظالٖ اُؼشالس٣ٖ  %(90ٖٓ األٓساع اُدِد٣خ اُز٢ رظ٤ت حٞا٢ُ ) Acneحت اُشجبة 

 %(50ػبٓبً ٝهـد ٣ظ٤ت كئبد ػٔس٣خ أُخسٟ، ٝٛٞ شبئغ ُالدٟ أُالساٛو٤ٖ ٣ٌٝٔالٖ إٔ ٣عالزٔس مُال٠ ٓسحِالخ اُجِالٞؽ كال٢ )

اُـالد  اُشالؼس٣خ  ٓالٖ seborrheaكالسؽ اسكالساش اُصٛٔال٢ ٣ؼالصٟ حالدٝس ٛالرا أُالسع مُال٠  .ٖٓ األكالسا  سظال٤ٔب اُ٘عالب 

اُظٜس، ٣ٌٝالٕٞ ث٤ٜئالخ زسٝض األًزبف ٝظٜس ث٤ٜئخ ؽلح ك٢ اُٞخٚ ٝاُظدز ٝك٤ pilosebaceous glands ص٤ٔٛخاُ

ٓسرلؼالخ هِال٤ ً ػالٖ ظالطح اُدِالد أٝ  papulesأٝ حجٞة طـ٤سح )حطبؽبد(  black/whiteheads ظٞ ا  أٝ ث٤ؼب 

 ، ٝهالالـد ٣زعالالجت كالال٢ ٗالالدة  ائٔالالخ ٓٔالالب ٣الالالس ظالالِجبً ػِالال٠ اُابُالالخ اُ٘لعالال٤خ ٝثبُزالالبnodules٢ُأٝ ػو٤الالداد  pustulesثثالالٞز 

ػ٠ِ ٗٞع ا٥كالخ اُـبُجالخ ٝٓالدٟ شالدرٜب، كؼال ً ػالٖ األٓالبًٖ أُظالبثخ ٓالٖ اُدعالْ  ٣ٚؼزٔد ػ خ، ٝاسخزٔبػ٤خ ُِٔس٣غ

ٝٝخٞ  ٗدة ألـس اسطبثخ ٖٓ ػدٜٓب، كبُؼ ج أُٞػؼ٢ ٣ُؼزٔد ُِابسد اُخل٤لخ ٝأُزٞظالطخ ٓالٖ ااطالبثخ، كال٢ حال٤ٖ 

 إٔ اُابسد اُشد٣دح رزطِت اظزؼٔبٍ اُؼوبه٤س اُل٣ٞٔخ.

، ُالالٚ طالال٤ـخ ٤ٔ٤ًبئ٤الالخ خص٣ئ٤الالخ (Aشالالٌَ ٓالالٖ أشالالٌبٍ ك٤زالالب٤ٖٓ ) Isotretinoinؼالالد ػوالالبز ا٣٥صٝرس٣ز٤٘الال٣ٖٞ ٣ُ ٝ

C2OH28O2  ٝٛالٞ ٓشالزن حٔالغ اُس٣ز٣ٞ٘٤اليRetinoic acid derivative ّخالسٟ اظالزؼٔبُٚ ألٍٝ ٓالسح كال٢ اُؼالب ،

، sebum زالبج اُالصْٛٓزٔثِالخ كال٢ ش٣الب ح اٗ Acneُلبػ٤ِزٚ ك٢ اظزٜداف ثؼالغ اُؼٞآالَ أُعالججخ ُاالت اُشالجبة  1980

 ( أظالبث٤غ6–8خال ٍ ) %(95ك٢ اُو٘بح اُشؼس٣خ اُص٤ٔٛخ ٝاسُزٜبة، مذ أٗٚ ٣وِالَ ٓالٖ اٗزالبج اُالصْٛ ث٘عالجخ )كسؽ اُزوسٕ 

 أُعجت ُزوسٕ اُدِد. keratin، كؼ ً ػٖ خلؼٚ سٗزبج ثسٝر٤ٖ ا٤ٌُسار٤ٖ ٖٓ ثد  اُؼ ج

الالَ مس إٔ اسظالالزدبثخ اُعالالس٣س٣خ  Isotretinoinػِالال٠ اُالالسؿْ ٓالالٖ إٔ عُالالـ٤خ ػٔالالَ  ُالالْ رزؼالالح ثشالالٌَ  ه٤الالن ٝٓلظ 

ٝاٗخلالبع حدٜٔالب، ٝٛالرا ٓالب ألجززالٚ  sebaceous glandsُِؼ ج ثٞظبؽزٚ ٣ؼصٟ م٠ُ اٗخلبع ٗشبؽ اُـد  اُص٤ٔٛالخ 

خسلٞٓالخ رٌالبلس  كبػ٤ِزالٚ ؿ٤الس أُجبشالسح كال٢ رو٤ِالَ اُدزاظبد اُ٘عد٤خ، كؼال ً ػالٖ رالرل٤سٙ أُؼالب  ُ ُزٜالبة ٓالٖ خال ٍ

Propionibacterium acnes خص اً ٖٓ اُ٘ج٤ذ اُطج٤ؼ٢ اُز٢ رؼد normal flora  ك٢ مؽالبز ٓالب  اخَ ٓعبّ اُدِد

خ ُِالالصْٛ أٌُٞٗالال األحٔالالبع اُد٤٘ٛالالخ ػِالال٠ بً أظبظالالٝر٘ٔالالٞ ٝرزٌالالبلس روزالالبد ٛالالرٙ اُجٌز٤س٣الالب ٣عالال٠ٔ ثؼ هالالخ رجالالب ٍ أُ٘لؼالالخ، مذ 

، كؼالال ً ػالالٖ رـالالر٣زٜب ػِالال٠ اُاطالالبّ اُخِالال١ٞ hair follicle خس٣الالت اُشالالؼسح كالال٢ ٓعالالبّ اُـالالد  اُص٤ٔٛالالخأُلالالسش ٓالالٖ 

اُؼد٣الالد ٓالالٖ اُجسٝر٤٘الالبد ثٔالالب ك٤ٜالالب كزؼٔالالَ ػِالال٠ اكالالساش ٝأُ٘زدالالبد اُثب٣ٞٗالالخ األ٣ؼالال٤خ ٓالالٖ أٗعالالدخ اُدِالالد أُا٤طالالخ ثٜالالب، 

ٔـر٣خ ُٜب، ك٢ ٓوبثالَ ذُالي ٣ٌٔالٖ إٔ رالا ١ ٛالرٙ اسٗص٣ٔبد اُٜبػٔخ اُز٢ رؼَٔ ػ٠ِ ٛؼْ اُصْٛ سظزخ ص أُٞا  اُ

ع ٓؼالدٍ اسٗص٣ٔبد م٠ُ اػطساة اٗزظبّ ٝاظزوساز ؽجوبد خ ٣ب خالدزإ اُدس٣جالبد، ٝػ٤ِالٚ كاللٕ رِالق اُخ ٣الب ٝازرلالب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%A9
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ٗٚ إٔ ٣عجت اُزٜالبة ػِال٠ ٝاُاطبّ اُجٌز٤س١ اُ٘برح ػٖ اُزٌبلس اُعس٣غ ُٜرٙ اُجٌزس٣ب ٖٓ شر أُ٘زدبد اُثب٣ٞٗخ األ٣ؼ٤خ

٣دؼالَ األٗعالدخ اُ٘بخٔالخ ػالٖ ٛالرٙ اُجٌز٤س٣الب  لالبز اُدبٗج٤الخا٥إٔ  حت اُشجبة، كؼ ً ػالٖ ٝثبُزب٢ُ أػساع دِدظطح اُ

 اُؼ٘وٞ ٣خ ٓٔب ٣ص٣د األٓس ظٞ اً. أٌُٞزادٓثَ  ٔبز ٖٓ هجَ اُجٌز٤س٣ب اسٗزٜبش٣خأًثس ػسػخ ُ ظزؼثٜب  أُزؼسزح

خطالٞزح ٝٓوبٝٓالخ حالت اُشالجبة أُعزؼظال٢ ؿ٤الس أُعالزد٤ت ُِزدا١ٝ ٓالٖ  Isotretinoinرـْ اظزؼٔبٍ ػوبز 

٠ ـخ ػِالـس كبػ٤ِالـ ج ًٞٗٚ األًثالـخ ُِؼـ٤ِخ ٗبخؼـغ ًٞظـٝػ٠ِ ٗطبم ٝاظ بئؼبً ـشبد ـخ، مذ ثـس أُؼسٝكـدا١ٝ ثبُؼوبه٤ـُِز

ٞ  ٝ أدٟ اُط٣َٞ، كود اػزُٔد ُؼ ج حت اُشجبة اُاب  ٓثَ اُؼو٤د١ أٝ اُؼو٤د١ أُز٤ٌط )ًزالَ ًج٤السح ػ٤ٔوالخ( ـأُ  ٙأُشال

ط ثعالالسػخ ػ٘الالد ـدح ٝاُالالر١ ٣٘زٌالالـا ١ ُاالالدٝس اُ٘الالدة، كؼالال ً ػالالٖ اظالالزؼٔبُٚ ُؼالال ج حالالت اُشالالجبة أُزٞظالالؾ اُشالالـأٝ أُالال

ُٜالرا اُؼوالبز كال٢ ػالـدح أشالٌبٍ  ٝائ٤الخ ٜٓ٘الب ػِال٠ ظالج٤َ أُثالبٍ س  األظالٔب  اُزدبز٣الخٝرزٔثَ  اُزٞهق ػٖ رؼبؽ٢ اُدٝا .

، Isotroin–10 ،Roaccutane 10/20 mg، Curacne 5/10/20/40 mg ،Xeractan 10/20 mgاُاظس: 

Netlook ،Isotrex gel 0.05%. 

دسػالالبد ٓاالالد ح ٝثٞاهالالغ ٣الال٢ٓٞ، ٝؿبُجالالبً ٓالالب ٣الالزْ اخالالسا  ػالالد  ٓالالٖ ث capsulesرؼالالبؽ٢ ٛالالرا اُؼوالالبز ثشالالٌَ ٣زالالـْ 

كؼال ً ػالٖ ، اُث ل٤خ ٝا٤ٌُُٞعالزسٍٝ ، ٝظبئق اٌُجد، ٗعجخ اُدCBCٕٞٛ اُلاٞطبد هجَ اُجد  ثبُؼ ج ٓثَ رؼدا  اُدّ

كاض اُأَ ُِع٤داد، ٝرٌسز ٛرٙ اُلاٞطبد شالٜس٣بً أٝ حعالت روس٣الس اُطج٤الت اُالر١ ظال٤اد  اُدسػالخ اػزٔالب اً ػِال٠ 

، ٝشٕ أُس٣غ ٝٗٞع اُابُخ ٝشدرٜب ٝك٤ٔالب مذا ًالبٕ ٛ٘البى رؼالبؽ٢ ُؼوالبه٤س أُخالسٟ ُؼال ج حبُالخ ٓؼ٤٘الخ كال٢ اُٞهالذ ذارالٚ

ٓ٘ٚ كوؾ  %(٤20خ ثبُدٕٛٞ ُزؼص٣ص آزظبطٚ، كود ُٞحع إٔ )ٓغ اُطؼبّ سظ٤ٔب اُٞخجخ اُـ٘ ٝػب ح ٓب ٣ٞط٠ ثزؼبؽ٤ٚ

 ك٢ حبٍ رْ ر٘بُٝٚ ٓغ اُـرا . %(٣40ٌٖٔ إٔ رظَ ٛرٙ اُ٘عجخ م٠ُ )ك٢ ح٤ٖ ٣ُٔزض ظس٣ؼبً، 

كٜال٢ رزاالد  ثبُدسػالخ ك٤ٔالب مذا ًبٗالذ ٓ٘خلؼالخ أٝ ػب٤ُالخ،  Isotretinoinأٓب ٓب ٣زؼِن ثب٥لبز اُدبٗج٤خ ُؼوالبز 

كلٜٗب رشَٔ رلبهْ حت اُشجبة ك٢ اُلزسح األ٠ُُٝ ٖٓ اُؼ ج، اُزٜبة ٝرشون اُشلبٙ، خلالبف كل٢ حبٍ إٔ ًبٗذ ٓ٘خلؼخ 

ػبّ، ٗصف األٗق أح٤بٗبً، اُزٜبة اُدِد ٝاُزوشس، اُزٜبة ِٓزأخ اُؼ٤ٖ، اُزٜبة األٓؼب ، ردٛٞز اُسس٣خ ا٤ِ٤ُِالخ، ٝٗالب زاً 

ػخ ػب٤ُخ كلٕ ا٥لبز اُدبٗج٤خ ُٜب رزٔثَ ك٢ طداع ٓب ٣ حع حبُخ ٖٓ ٛشبشخ اُؼظبّ ٝعسّ أُلبطَ. أٓب مٕ ًبٗذ اُدس

٤خ ٤ٌُِٜالالَ اُؼظٔالال٢،   ٔ ٛشبشالالخ ػظالالبّ ًٝعالالٞز ٝرالالرخس اُزئبٜٓالالب ٓالالٖ خالال ٍ اُزالالرل٤س ػِالال٠ ٓالالصٖٓ، رـ٤الالساد ٤ًٔٞح٣ٞ٤الالخ ُظالال

حالبسد ٓالٖ اُشالرٝذ اُد٤٘ال٢ ثلٗؼالداّ ٝرشالٞٙ أٝ اُزداخَ ٓغ ػِٔٚ ػ٠ِ أُعالزٟٞ اُدص٣ئال٢،  Dاُزٔث٤َ اُـرائ٢ ُل٤زب٤ٖٓ 

رشٞٛبد خِو٤خ ألخ٘خ ر٘بُٝذ آٜالبرٜٖ اُؼوالبز ٝاظزعوب  اُدٓبؽ ٝطـس اُلي، ازرلبع ٓؼدٍ ااخٜبع اُزِوبئ٢ ٝاألُذٕ 

، كؼ ً ػالٖ thymus glandخ ٍ كزسح اُأَ ٓزٔثِخ ثزشٞٛبد اُوِت ٝاألٝػ٤خ اُد٣ٞٓخ ٝرشٞٛبد اُـدح اُظؼزس٣خ 

ثبُؾ األ٤ٔٛالخ ثعالجت ز ٝ  اُلؼالَ اُؼٌعال٤خ ا٣وبكٚ ح ( أشٜس ٖٓ اُؼ ج اُر١ ٣ظج6ٓابٝسد اسٗزابز ثؼد ) ش٣ب ح خطس

 اسًزئبة.ٓثَ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%B9%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%B0%D9%87%D8%A8%D9%8A%D8%A9

