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ما هو حب الشباب؟

الــكل يعــرف أن احلبيبات الصغيرة التي تظهــر على الوجه بعد
البلوغ تسمى حب الشباب ،في النساء قد تكون حبيبات صغيرة
جافة تظهر على اجلبهة واخلد واألنف ،وغالباً يرتبط ظهورها
باأليام التي تسبق الدورة الشهرية عند الفتيات ،ثم تختفي بعد
ذلك دون أن تترك أثراً.
ومثل هذه احلاالت البسيطة التي ال يظهر فيها تقيح أو انسداد
واضــح لفتحات الغــدد الدهنية فإنها غالباً ال حتتاج إلى عالج.
أما احلاالت التي تتقيح فيها احلبوب أو يكبر حجمها أو تتكون
فيهــا أكياس حتت اجللــد فإنها حتتاج إلى العالج املبكر حتى ال
تترك أثراً على الوجه.

كيف يتكون حب الشباب؟

يعتبــر حب الشــباب حالة التهــاب جرثومي كيمــاوي في قنوات
الغــدد الدهنيــة املوجــودة داخــل اجللد ،هــذه الغــدد تكثر على
اجلبهــة واألنــف واخلديــن وفروة الــرأس وفــي منتصف اجلزء
العلــوي مــن الصــدر أمام عظمــة القص وعلــى الكتفني واجلزء
العلوي من الظهر.
وهــذه الغــدد يتحكــم فــي إفرازها هرمــون الذكــورة .واملعروف

أن ك ً
ال مــن الذكــر واألنثى تفرز عندهمــا هرمونات الذكورة من
الغدد التناسلية والكظرية.
هــذا الهرمــون ينشــط إفــراز الغــدد الدهنيــة فتفــرز إفرازهــا
املعروف باســم املــادة الزهمية ،كل الناس رجاالً ونســا ًء عندهم
هــذا الهرمــون ،ولكــن حــب الشــباب ال يظهــر عنــد كل الناس؛
ملاذا؟ بعض الناس تكون غددهم الدهنية أكثر حساســية للتأثر
بهرمــون الذكــورة ،وبذلك تنشــط غددهم الدهنيــة حتت تأثير
الكميات العادية من هذا الهرمون ويتولد حب الشباب.
ولكــن بعــض اإلنــاث تكــون عندهــن أكيــاس فــي املبيــض تفرز
هرمــون الذكــورة بكميات أكبــر ،وهذه اإلفرازات تســبب ظهور
حــب الشــباب املصحوب باضطراب الدورة الشــهرية وســقوط
اجلزء األمامي من شعر الرأس وظهور بعض الشعر في الوجه.
وهكذا يتبني أن حب الشــباب يرتبط بالهرمون الذي يظهر بعد
البلوغ ،ولكن ظهوره قد يستمر إلى ما بعد سن الثالثني في عدد
كبير من األشخاص بسبب استعدادهم للتأثر بالهرمون.
أمــا املادة الزهمية التي تفرزها الغدد الدهنية فإنها تُعتبر تربة
خصبــة لتكاثــر اجلراثيم التــي تخرج منها خمائــر حتلل الدهن
وحتولــه إلــى أحماض دهنيــة .واألحماض الدهنية مــواد تؤدي
إلى التهاب قناة الغدة وظهور حب الشباب.

ما المراحل التي يتطور فيها حب الشباب؟

احلــاالت البســيطة تنحصــر في حبيبــات صغيرة جافــة مدببة
خشنة ال يصحبها التهاب وتختفي بعد أيام دون أن تترك أثراً.
بعض احلاالت تظهر فيها رؤوس ســوداء تســمى (الزؤان) تكون
محشورة في فتحات الغدد الدهنية.
فــي احلــاالت األكثر شــدة تتكــون حبيبــات حمــراء ملتهبة وقد
يظهر على قمتها نقطة من القيح األصفر.
وأخيــراً قــد تتكــون أكيــاس كبيــرة ممتلئــة بالقيح حتــت اجللد
تنفجر وينزل منها القيح.
عندمــا يختفــي االلتهاب ويتــم االلتئام تترك احلبيبــات مكانها

حفراً صغيرة على اجللد ويزداد حجم احلفر وعمقها كلما كان
االلتهاب أشد.
فــي بعض األشــخاص الذي يقومــون بعصر احلبيبــات أوإزالتها
بالقوة من سطح اجللد يظهر لون أسود على اجللد بعد زوال حب
الشباب ،ويكون الشخص األشقر أقل استعداداً لهذا التلون ،أما
ذوو البشــرة الســمراء أو الداكنة فيكونون أكثر اســتعداداً لظهور
البقــع الســوداء التي تشــوه الوجه أكثر من حب الشــباب نفســه،
لذلك ننصح فتياتنا بتجنب ملس حب الشباب أو خدشه أو عصره
إلخــراج اإلفراز منه ،ولكن عليهن اســتعمال العــاج مبكراً بقدر
اإلمكان لتقليل احتمال حدوث األثر األسود على الوجه.

بعض الناس لديهم اســتعداد لتكويــن ندبات متليفة صلبة بارزة
بعــد التئــام حــب الشــباب .وتظهــر هــذه األورام فــي منتصــف
الصــدر والكتفني والظهر وخلف الرقبة ،وبعض الناس يزيلونها
باجلراحة فتعود في مكانها أكبر حجماً.
هنــاك نــوع مــن حــب الشــباب يظهــر على اجلســم بكثــرة عند
املرضــى الذين يتعاطون حبوب أو حقن الكورتيزون ،ويعتبر من
األعراض اجلانبية لتعاطي الكورتيزون.
أحيانــاً تظهــر حبوب مثل حب الشــباب تنتج مــن التهاب قنوات
مجرى الشــعر بعد إزالة الشــعر بالشــمع أو املواد اللزجة ،وقد
حتدث تشــوهات في الســاقني عندما ينمو الشــعر حتت اجللد
ملتوياً مسبباً التهابات موضعية وتلوناً باللون األسود.

هــل هناك مــن عوامل تزيد مــن ظهور حب
الشباب؟
هناك آراء كثيرة تعتمد على املالحظة تشــير إلى احتمال زيادة
حــب الشــباب بعــدة عوامــل منهــا تعاطــي املأكــوالت الدســمة
وخاصة الكاكاو والدهون احليوانية واملكســرات ،كما أن إهمال

العنايــة بنظافــة اجللد باملاء والصابون قد يســاعد على شــدته
(ولكن هذا ال يعني اســتخدام أنــواع قوية من الصابون احملتوي
علــى مطهــرات كيماوية مثل الديتول أو مركبــات الفينول؛ ألنها
تضر أكثر مما تنفع) .وتعتبر احلالة النفســية والصحة البدنية
من العوامل التي تؤثر على حب الشباب.

كيف نعالج حب الشباب؟

يعتمــد العــاج على مرحلة املرض وشــدة احلالــة ،ويختلف من
مريض إلى آخر حيث يختار الطبيب أحد البدائل التالية:
٭ ٭إذا كانــت احلالــة في ســيدة تعاني من أعــراض ارتفاع معدل
هرمــون الذكــورة مثــل ظهــور حب الشــباب مصحوباً بشــعر
أســود ســميك فــي الوجه وصلع علــى جانبي مقدمــة الرأس
واضطراب الدورة الشهرية ،وأحياناً ظهور تكيس في املبيض
عنــد إجراء الفحص بالســونار ،فإن هــذه األعراض مجتمعة
تستفيد بالعالج الهرموني املضاد لهرمون الذكورة ،ويستغرق
ذلك سنوات حتت إشراف أخصائي الغدد الصماء.

٭ ٭حاالت الرؤوس السوداء (الزؤان) غير املصحوب بأي دمامل
أو تقيحــات تعالــج بدهان موضعي مــن مركبات فيتامني (أ)
احلمضــي .وهناك احتياطات عند اســتخدام هــذا الدهان
وهــي أن يوضع فــي الليل بعد وضوء صالة العشــاء ،ويُترك
حتــى الصباح ،وتكــون الكمية قليلة جــداً ،ال تزيد عن حجم
حبــة العــدس على اجلبهــة كلها ،ويدلك جيداً حتى يتشــربه
اجللــد ،وال يجــوز وضعه حول العــن أو الفم أو على الرقبة،
وإذا حــدث منه التهاب نوقف االســتعمال حتى يهدأ اجللد،
ثــم نعيــد اســتخدامه بكميــة أقل ونغســله بعد ســاعتني من
وضعــه .وال يجوز التعرض للشــمس الشــديدة صبــاح اليوم
التالي ،كما يالحظ أن اســتخدامه يســتمر حوالي شهر قبل
أن يزيل الرؤوس السوداء من الوجه.
٭ ٭احلبيبــات احلمــراء امللتهبــة التــي ال يظهــر بهــا قيــح ميكن
عالجهــا بدهــان موضعــي مــن مركبــات الكبريــت أو فــوق
أكســيد البنزويــل .وهــذه املركبــات جتفف اجللد وتقشــره؛
لذلــك توضــع بطــرف األصبــع علــى راس كل حبــة ملتهبــة،
وال تدهن على مســاحة واســعة من ســطح اجللد .نظراً ألن
بعض املرضى ال يتحملونها فيجب البدء بتجربتها على حبة
واحــدة ،فــإذا حدث احمرار شــديد يســتمر ســاعات طويلة
فــإن ذلك يعني أن اجللد ال يتحملها ،ويلزم مراجعة الطبيب
لعالج االلتهاب وتقرير العالج البديل في هذه احلالة.

٭ ٭احلبيبــات املتقيحــة التــي يظهر علــى قمتها صديــد أصفر
اللون حتتاج إلى مضاد حيوي عن طريق الفم ،ويستخدم ملدة
ثالثة شــهور على األقل .ويجــب عدم الضغط عليها إلخراج
القيــح؛ ألن ذلــك قــد يفجــر الغــدة الدهنية امللتهبــة فتخرج
منهــا اجلراثيم إلى األنســجة حتت اجللــد .ويختار الطبيب
نوع املضاد احليوي وجرعته وفترة اســتخدامه حسب تطور
املــرض .كمــا قــد يســتخدم ك ً
ال مــن املضــاد احليــوي بالفم
والدهان املوضعي على اجللد.

٭ ٭بعــض احلــاالت الشــديدة تظهــر بهــا أكيــاس مليئــة بالقيح
حتــت اجللــد .هذه الدمامــل ال يجوز إطالقــاً فتحها بعملية
جراحيــة مثــل الدمامل العاديــة ،وال يجــوز مراجعة اجلراح
لعالجهــا؛ حيث أن طبيب اجللد ميكنه حقنها بعالج يجعلها
تختفي دون أن تترك أثراً ،وبذلك نتجنب التشــوه الناجت من
اجلراحة.
وإذ كانــت هــذه األكيــاس متكــررة وكثيــرة العدد ،فــإن احلل
الوحيد هو عالجها بعقار فيتامني (أ) احلمضي (روأكوتني)
ألنهــا لــن تزول بوســائل العالج األخرى ،وســوف تــؤدي إلى
تشوه باحلفر والندبات والتلون.
ورغــم أن حبوب فيتامني (أ) احلمضــي (روأكوتني) مفيد جداً،
وتــؤدي إلــى القضاء نهائياً على املــرض إال أن هناك احتياطات
مهمة يجب مراعاتها:

٭ ٭يجــب إجــراء حتليــل دم للتأكــد مــن أن املريض ليــس عنده
أمراض متنع تعاطيها.
٭ ٭يجــب تعاطيهــا ملدة ال تقل عن أربعة أشــهر متصلة ،حتى لو
اختفت األكياس متاماً بعد شهر واحد من العالج؛ وذلك ألن
عدم استكمال املدة الالزمة سيؤدي النتكاس احلالة.
٭ ٭يجب على السيدة املتزوجة أن تستخدم وسائل أكيدة وفعالة
ملنع احلمل طوال مدة تعاطي احلبوب وقبلها بشــهر وبعدها
بشهر ،كما توقع على إقرار بذلك هي وزوجها حتى ال يحدث
حمل خالل تلك الفترة.
٭ ٭يجــب تعاطي اجلرعة كاملة يومياً ،وعــادة يحددها الطبيب
بحوالي ملليغرام واحد لكل كيلوغرام من وزن اجلسم.
٭ ٭هناك أعراض جانبية مثل جفاف الشفتني واجللد واألغشية
اخملاطيــة لألنــف والعــن ،وهذه ميكــن حتملها باســتخدام
املرطبات املناسبة.
٭ ٭ال يجوز أثناء العالج تعاطي أدوية أخرى ،وخاصة املضادات
احليويــة والفيتامينــات دون استشــارة الطبيــب املعالج؛ ألن
بعضها يتعارض مع الدواء.

٭ ٭يجــب مراجعة الطبيب عند الشــعور بصداع شــديد مرتبط
بتعاطي احلبوب وآالم في العمود الفقري .ويالحظ أن هذه
التحذيــرات يجب أال تثير الرعــب في نفس املريض وجتعله

يُحجــم عــن االســتمرار فــي العــاج؛ ألن املركــب ليــس إال
فيتامــن (أ) املعالــج مبواد حتوله إلى مادة حمضية مجففة،
وقد أدى اســتعماله خالل العشــرين عاماً املاضية إلى نتائج
باهــرة وأنقــذ كثيــراً مــن الفتيات من تشــوهات مؤكــدة كان
ميكن أن تؤدي بهن إلى آثار نفسية وبدنية وخيمة.
٭ ٭ليــس هناك عالج مضمون للحفر الناجتة من حب الشــباب
القــدمي ،وعــادة تــؤدي عمليــات الصنفــرة إلى تشــوه وتلون
الوجه بلون أسود غير مقبول.

٭ ٭إذا بدأ ظهور ندبات ليفية على الصدر والكتف والظهر عند
التئام حب الشباب ،فيجب مراجعة الطبيب مبكراً؛ حيث أن
حقنهــا مبحلول الكورتيزون اخملفف في أول ظهورها يحمي
من التشوهات الناجتة عن منوها.
وأخير ًا  ..فإن حب الشــباب يتراوح في شــدته من شــخص إلى
آخــر ،لذلك فإن مراجعة األخصائي في وقت مبكر واســتخدام
تعليمات النظافة والعالج يحمي املريض من مضاعفاته .ويكفي
أن الوضــوء خمــس مرات في اليوم يســاعد علــى إزالة الدهون
واخلاليــا القرنيــة امليتــة على ســطح اجللد ،ويقلل مــن احتمال
انسداد الغدد الدهنية الذي يؤدي إلى املرض.

شكر وتقدير

الستشاري األمراض اجللدية الدكتور إبراهيم الصياد
الذي ساهم في تقدمي املادة العلمية

