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11عدد خاص عن حب الشباب

الأمرا�ض اجللدية وغري اجللدية امل�شاحبة حلب ال�شباب

د / وائل الشافعي
دكتوراه األمراض اجللدية

 مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية

األمراض اجللدية املصاحبة حلب الشباب 

 - الــتــهــابــات بــوصــيــالت الــشــعــر بـــفـــروة الـــرأس 
:)Scalp Folliculitis(

قـــد يــظــهــر حــبــوب صــغــيــرة وتــقــيــحــات بفروة 
الشباب،  حب  مــرض  من   %1 حوالي  في  الــرأس 
األدوية  لبعض  نتيجة  أيضًا  هــذا  يحدث  وقــد 

املستخدمة لعالج حب الشباب.

 Folliculitis  التهاب عميق ببوصيالت الشعر -
:Decalvans

يعتبر هذا املرض مرض جلدي مزمن قد يؤدي 
الــرأس وقد يصاحبه  إلي ثعلبة وضمور بشعر 
في بعض احلاالت حب شباب من النوع  الشديد 
العرقية  بـــالـــغـــدة  تــقــيــحــي  الـــتـــهـــاب  وكـــذلـــك 

)Hidradenitis Suppurativa(

التسليخي  الـــشـــعـــر  بــــوصــــيــــالت  الــــتــــهــــاب   -
:)Dissecting Folloculitis of The Scalp(

تــكــون اإلصـــابـــة أكــثــر فــي الـــرجـــال خــاصــة من 
اجلنسية األفريقية وتكون االلتهابات شديدة 
ومزمنة بفروة الرأس، وهذا النوع قد يصاحبه 
حب شباب شديد وكذلك التهاب تقيحي بالغدة 

)Hidradenitis Suppurativa( العرقية

الـــتـــقـــيـــحـــي  الــــعــــرقــــيــــة  الــــــغــــــدد  الـــــتـــــهـــــاب   -
:)Hidradenitis Suppurative(

عادة ما يبدأ في نهاية فترة البلوغ وقد يستمر 
حــتــى ســن اخلــمــســني، وغــالــبــًا مــا يــكــون هناك 
تاريخ عائلي للمرض. وتكون اإلصابة علي شكل 
خراريخ وحبوب وكالكيع حتت اجللد مع وجود 
الــرائــحــة ونــدبــات فــي منطقة  إفــــرازات كريهة 
األبــــط والـــصـــدر واملــنــاطــق الــتــنــاســلــيــة وحـــول 

فتحة الشرج. ويصاحب هذا أحيانًا حب شباب 
شــديــد مــقــاوم للعالج . وقــد يــؤثــر هــذا املرض 
على النشاط اليومي للمريض. وكذلك العالقة 
اجلنسية، ويلعب هرمون األندروجني والسمنة 
والتدخني دورًا في زيادة حدة املرض وقد يكون 

العالج مخيب لآلمال في بعض األحيان.

:)Sebor rhoea( زيادة الدهون -

قد يصاحب حب الشباب الشديد زيادة كبيرة 
فــي إفـــراز الــدهــون وهـــذا قــد يــزيــد مــن معاناة 
بعض  استعمال  مع  املشكلة  هــذه  وتقل  املريض 
أدويـــة حــب الــشــبــاب مثل أيــزوتــريــتــيــنــويــون – 

سبيرونولكتون.

الليمفاوية  لـــلـــورم  املــصــاحــب  الــشــبــاب  حـــب   -
:)Lymphoodema and Acne(

الليمفاوية  األوعـــيـــة  تــكــون  احلــالــة  هـــذه  فــي 
يصاب  وعــنــدمــا  الــنــمــو  مكتملة  غــيــر  بــالــوجــه 
املريض بحب الشباب يؤدي ذلك إلى تورم صلب 

بالوجه وهذا يحتاج لعالج قوى منذ البداية.

الشباب  حلــــب  مـــصـــاحـــبـــة  عــظــمــيــة  أورام   -
:)Osteomacutis(

حلب  شائعة  الغير  املضاعفات  مــن  هــذا  يعتبر 
لشباب وتكون في صورة حبوب دائمة ) 2 – 4 ( 
مللي بلون اجللد صلبة امللمس وعادة ال حتتاج 

لعالج.

 Pyogenic( الشباب  وحــب  املقيح  احلبيبوم   -
:)Granuloma

وهي من املضاعفات النادرة حلب الشباب الشديد 
األيزوتريتنوين  بـــ  الــعــالج  بعد  حتــدث  وعـــادة 
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الكورتيزون  أو كرميات  بالكي  ويكون عالجها 
لو كثيرة العدد.

مالحظة :
املتالزمات  بعض  الــشــبــاب  حــب  يصاحب  قــد 
 Darier's وكذلك Apert's Syndromesمثل

Disease

األمراض الغير جلدية املصاحبة حلب 
الشباب 

- اضطرابات نفسية

:)Acne Excorie'e( العد السحجي -

في هذا النوع من حب الشباب يتفوق النساء 
املريض  يعبث  وفيه  العدد،  في  الرجال  على 
باحلبوب املوجودة بالوجه مما يزيد احلالة 
الـــنـــوع بــعــض املشاكل  ســــوأ. ويــصــاحــب هـــذا 
النفسية والشخصية وقد يحتاج املريض إلى 

عالج نفسي.

 Body( بــاجلــســم  الــتــشــوهــي  االضـــطـــراب   -
:)Dysmorphic Disorder and Acne

الرئيسي في  العرض  الشباب  قد يشكل حب 
نسبة صغيرة من هذا املرض، وجند أن شكوى 
اإلصابة  تــكــون  حــني  فــي  فيها  مبالغ  املــريــض 
مصابًا  املريض  يكون  ما  وغالبًا  جــدًا  طفيفة 
يـــقـــدم على  الــــوســــواس وقــــد  أو  بــاالكــتــئــاب 

اإلنتحار.

الـــغـــدد الصماء  نــتــيــجــة خــلــل  حـــب الــشــبــاب 
:)Endocrine Acne(

قد يصاحب أمرضا الغدد الصماء ظهور حب 
شباب مثل مرض كوشنج – تكيس املبايض.

- تكيس املبايض :

املسببد  الصماء  الــغــدد  أمـــراض  أكــثــر  يعتبر 
 حلــب الــشــبــاب. وهــنــاك مــا يــعــرف بـــ متالزمة

) SAHA ( وفيها جند زيادة في إفراز الدهون 
والوجه  الــذقــن  شعر  زيـــادة   – شباب  حــب   –
للسيدات وكذلك ثعلبة الرأس، وقد يصاحب 

هذه املتالزمة تكيس باملبيض – سمنة – عقم. 
وفي هذا النوع من حب الشباب يجب أن يتأكد 
لهرمون  مفرزه  أورام  وجــود  عــدم  من  الطبيب 

الذكورة.

الشباب  حلـــب  مــصــاحــبــة  تــضــخــمــيــة  أورام   -
:)Acne Keloidalis Nucha(

وهــــي إحـــــدى األمـــــــراض الـــتـــي تــصــاحــب حب 
الشباب في منطقة مؤخرة الرأس حيث يصاب 
تورمات  يصاحبها  شديدة  بالتهابات  املريض 

ضخامية.

صورة التهاب عميق ببويصالت الشعر 
يصاحبه ندبات ضخامية

صورة التهاب عميق ببويصالت الشعر 

مع ضمور في فروة الرأس


