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13عدد خاص عن حب الشباب

اآثار وم�شاعفات حب ال�شباب

د / على جميل
مسجل أمراض جلدية وتناسلية

 مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية

حب الشباب مرض يصيب اجلريبات الدهنية   
األدمة  طبقة  في  املوجودة   ،)Sebaceous Glands(
الوجه  فــي  بكثرة  واملنتشرة  اجلــلــد،  مــن   )Dermis(
والصدر والظهر. وقد تكون اإلصابة طفيفة وهذه تظهر 
أو   ،)Comedons( أو بيضاء على شكل رؤوس سوداء 
 Pustules and( على أشكال عديدة مثل بثور ودمامل

.)Cysts( أو أكياس دهنية ، )Papules

أسباب حب الشباب : 

ولكن  مــعــروف،  غير  الرئيسي  الشباب  حــب  سبب   -1
هــنــاك عــــدة عـــوامـــل قـــد تــســاعــد فـــي ظـــهـــوره، مثل 
لدى  اإلصابة  نسبة  تــزداد  حيث  العائلي،  االستعداد 
أثناء  كالهما  أو  والديهما  أحد  أصيب  الذين  األبناء 

مرحلة الشباب.

2- وجـــود خلل فــي الــهــرمــونــات، تــبــدأ اإلصــابــة بحب 
هرمونية  تغيرات  يحصل  حيث  البلوغ،  عند  الشباب 
باجلسم، تؤدي لظهور احلبوب، خاصة لدى األشخاص 

الذين لديهم استعداد لإصابة.

أنــواع األدويــة التي حتتوي على مادة  3- تناول بعض 
الكورتيزون.

4- بعض أنواع األطعمة، بعض األشخاص قد يالحظون 
زيادة في نشاط حب الشباب بعد تناولهم أنواع معينة 
من األطعمة، مثل الكاكاو واملكسرات واحللويات وشرب 

مشروبات حتتوي على الكوال.

5- احلالة النفسية، قد يالحظ بعض املصابون بحب 
النفسي،  القلق  حالة  فــي  نشاطه  فــي  زيـــادة  الشباب 
 ، املناعة  جــهــاز  تــأثــر  هــو  األول  لسببني،  يــعــود  وذلـــك 
الغدد  نــشــاط  على  النفسية  احلــالــة  تأثير  والــثــانــي 

الدهنية.

آثار حب الشباب واإلفرازات الدهنية في الوجه:

هناك العديد من املضاعفات التي حتدث بسبب حب 
الشباب ومن هذه املضاعفات

عند  وخــاصــة  اجلــلــديــة  التصبغات  فــي  زيــــادة   : أواًل 
األشخاص ذوي البشرة السمراء.

ثانيًا: تكون ندبات وهما نوعان األول ندبات مرتفعة 
بجدرات  تسمى  وهــذه  األنسجة  تشكل  زيــادة  بسبب 
نتيجة  حتـــدث  الــتــي  منخفضة  ونــدبــات  ضــخــامــيــة، 
األول  النوع  من  شيوعًا  األكثر  وهــي  األنسجة  ضمور 

ولها عدة أقسام.

مناطق  في  منتشرة  دهنية  غدد  على  اجللد  يحتوي 
مختلفة من اجلسم وخاصة الوجه، وتتأثر هذه الغدد 
بعوامل كثيرة تؤثر على زيادة نشاطها، وبالتالي زيادة 
وتظهر  والشباب  املراهقة  فترة  في  خاصة  تأثيراتها 
على شكل حبوب متعددة في أغلب احلاالت في الوجه 

Acne Vulgaris لذلك سميت حب الشباب أو

والرقبة  والــصــدر  الــوجــه  فــي  احلــبــوب  هــذه  وتنتشر 
والكتفني وأعلى الظهر في معظم احلاالت.

ومتثل  حــمــراء  مسطحة  تــكــون  الــنــدبــات  ذو  فالبقع 
امللتهب.  الشباب  حب  حــاالت  ملعظم  النهائية  املرحلة 
وهذه البقع قد تستمر حتى ست أشهر ثم تزول دون 

بقاء أثر وليس كالندبات.

التصبغ ما بعد اإللتهاب الذي يحدث بعد حب الشباب 
أن  وميكن  الغامقة  البشرة  عند  أكثر  ويحدث  امللتهب 
تشاهد في البشرة الفاحتة أيضًا، واملعاجلة الباكرة من 
قبل أطباء اجللد ميكن أن تخفف من حدوث التصبغ، 
وبعض حاالت التصبغ ميكن أن تستمر حتى 18 شهر 
بعد اإللتهاب وال سيما مع التعرض للشمس و التقشير 

الكيماوي ميكن أن يحسن احلالة.

أسباب ندبات حب الشباب:
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بتعريف بسيط فإن الندبات تتشكل في مكان تأذي 
بعد  املتبقية  املرئية  التغيرات  متثل  فهي  األنسجة 
حدوث أذية اجللد وإعادة تشكله، وتتشكل نتيجة رد 
فعل اجلسم ضد الدهون والبكتريا واخلاليا امللتهبة 
في الوحدات الزهمية املسدودة وعادة نشاهد نوعني 

من هذه التندبات:

1- نوع منخفض.
2- نوع مرتفع سميك مثل اجلدرات.

الندبات بني  هناك إختالف في اإلستعداد لتشكيل 
شخص وآخر فبعض األشخاص لديهم استعداد أكثر 
وكــذلــك فــإن الــنــدبــات تنتج عـــادة بعد حـــاالت حب 
في  عميقًا  يحدث  والـــذي  امللتهب  الكيسي  الشباب 
اجللد ولكن أيضًا ممكن أن تنتج الندبات عن حاالت 

سطحية.

تبقي  األشخاص  فبعض  نفسها  الندبات  إلى  نعود   -
األشخاص  وبــعــض  عليها  يــطــرأ  تغير  دون  عــنــدهــم 
وكذلك  الوقت،  مع  وحجمها  شكلها  في  تغير  يحدث 
فــعــل األشـــخـــاص جتـــاه اجلـــــدرات تختلف  فـــإن ردة 

فيمكن أن تكون مقبولة عند البعض.

أنواع ندبات حب الشباب:

يــعــتــمــدان عــلــى ردة فعل  نــوعــني بشكل عـــام  هــنــاك 
األنسجة جتاه اإللتهاب

1- ندبات حتدث بسبب زيادة تشكل األنسجة:

هذا الشكل الناجت يسمى جدرات أو ندبات ضخامية 
وتنتج بسبب زيادة تشكل الكوالجني والذي يؤدي إلى 
أذية خاليا اجللد، إن زيادة تشكل الكوالجني يؤدي 
منتظمة  غير  نــدبــات  شكل  تعطى  كتل  تشكيل  إلــى 

والصورة تظهر حب شباب ضخامي.

اجلدرة أو الندبة الضخامية النموذجية تكون بحجم 
– 2 ملم بالقطر ولكن في بعض األحيان قد تصل   1
أما اجلــدرات والندبات الضخامية  أكثر،  أو  إلى 1 سم 

تستمر سنوات وممكن أن يتغير شكلها مع الوقت.

2- الندبات التي حتدث نتيجة ضياع األنسجة: 
املـــاء وهي  الــتــي حتــدث بعد جـــدري  الــنــدبــات  تشبه 
وهي  الضخامية  والندبات  اجلــدرات  من  أكثر  شائعة 
اخلدود  على  حتدث  الثلج  مكعبات  ندبات  عن  عبارة 
اجلروح  مثل  محدده  حــواف  مع  صغيرة  عــادة  وتكون 
أن  وممــكــن  عميقة  أو  سطحية  تــكــون  أن  ممكن  وهــي 
تتأثر  ال  قاسية  أو  اجلــلــد  بشد  وتـــزال  طــريــة  تــكــون 

بعملية شد الوجه.

حواف  مع  أكثر  تكون  املنخفضة:  التلفية  الندبات  أ- 
مع  تتحول  أن  الثلج  مكعبات  لــنــدبــات  وممــكــن  حـــادة 

الوقت إلى ندبات تليفية منخفضة.

تكون  والعميقة:  والسطحية  الطرية  الــنــدبــات  ب- 
اجللد  مع  تتداخل  خفيفة  حــواف  لها  امللمس  طرية 
الطبيعي وتكون صغيرة عادة وتأخذ الشكل الدائري 

أو اخلطي.

الوجه  على  تكون  عندما  صغيرة  الضامرة:  البقع  ج- 
وممكن أن تصل إلى )1 سم( أو أكثر على اجلسم وتكون 
طرية عادة مع قاعدة مجعدة وتكون مزرقة نتيجة 

لتواجد األوعية الدموية حتت القاعدة املباشرة.

الصدر  على  غالبًا  حتــدث  الضامرة  اجلريبية  البقع 
والظهر ملرضى حب الشباب وهي صغيرة بيضاء طرية 
وهـــذه احلــالــة تــدعــى أحــيــانــًا املـــران حــول اجلريبات 

واآلفة قد تستمر من شهر حتى سنة.


