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اختصاصي أمراض وجراحة اجللد

مسئول وحدة اجلراحة / مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية

حاالت  في  الشخصي  اهتمامي  بدأ   
استشارتي  أثناء  الهرموني  الشباب  حب 
مراجعيها  أغلب  والــتــي  الشعر  عــيــادة  فــي 
هائلة  أعـــداد  وجــدت  حيث  السيدات  مــن 
مـــن مــرضــى تــســاقــط الــشــعــر يــعــانــون من 
زاد  والــذي  صحيح،  والعكس  الشباب  حب 
معظمهم  إن  املرضى  هــؤالء  في  اهتمامي 
وهناك  هرمونية  مشكلة  أي  لديهن  ليس 
مــجــمــوعــة تــعــانــي مـــن مـــتـــالزمـــة تكيس 
املــبــايــض وأحــيــانــًا فــي ســن مــبــكــرة وبـــدأن 
معهن العالج الهرموني وقد أبدين حتسن 

هائل للعالج.

ما هي أسباب املشكلة؟

1- متالزمة تكيس املبايض:

املرض  لهذا  واضحة  عالمات  عــدة  هناك 
مناطق  في  كثيف  شعر  منو  أو  ظهور  منها 
معينة  فـــتـــرة  خـــــالل  واجلــــســــم  الــــوجــــه 
يصاحبه حالة تساقط في الشعر وأحيانًا 
خفة في مقدمة الرأس وعدة تغيرات في 
حمراء  بثور  تظهر  وقد  الشهرية،  الــدورة 
أو بيضاء في منطقة الذقن والوجه وقد 
عالج   بــدون  طويلة  فترة  املشكلة  تستمر 
وقد تتطور وقد تتطور إلى ندبات وتليف 

في الوجه.

كذلك نالحظ أن معظمهم هؤالء املرضى 
يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وحينما 
نقوم بعمل فحوصات الهرمونات املخبرية 
قد تظهر هناك زيادة في هرمون املبايض 

فحص  وعند   LH بهرمون  مقارنة   FSH
الــســونــار جنــد ظــهــور بــعــض األكــيــاس في 
أو  بالكي  عالجها  يتم  وأحــيــانــًا  املــبــايــض 

الليزر عند أخصائي النساء والوالدة.

2- عوامل وراثية أو جينية غير معروفة:

هــنــاك نــســبــة كــبــيــرة مـــن املـــرضـــى ترجع 
الـــهـــرمـــونـــيـــة ألســــبــــاب غير  مــشــكــلــتــهــن 
هناك  أن  نعتقد  شخصيًا  ونحن  معروفة 
عـــوامـــل وراثـــيـــة وجــيــنــيــة مــعــقــدة جتعل 
للهرمونات  حساسية  أكثر  املرضى  هــؤالء 
في  طبيعية  بكميات  تفرز  التي  الذكرية 
الشباب  حب  بثور  تظهر  وبالتالي  اجلسم 
في منطقة الذقن ويصاحبها أحيانًا زيادة 
الفحوصات  عمل  وعند  الــوجــه  شعر  فــي 
طبيعية  الــهــرمــونــات  أن  جنــد  املــخــبــريــة 

وفحص السونار سليم.

3- السمنة املفرطة:

مــن املــعــروف أن زيـــادة نسبة الــدهــون في 
خـــاليـــا اجلـــســـم قــــد يــصــاحــبــه إعـــتـــالل 
الذكرية  الهرمونات  وخصوصًا  هرموني 
والـــتـــي زيــادتــهــا يــســاهــم فـــي ظــهــور بثور 
حــب الــشــبــاب فــي الــوجــه الــذقــن وأحيانًا 
تقوم  وحينما  والظهر،  الصدر  مناطق  في 
حالتها  تتحسن  وزنــهــا  بــإنــقــاص  املــريــضــة 

تدريجيًا.

4- تناول أدوية شاملة:



الـعـــــدد الرابع عشر يناير 2008الـنــشــــــــــــــــــــــــرة الـصـحـيـــــــــــــــــــــــــــــــة

9عدد خاص عن حب الشباب

الــتــي تسبب حب  مــن األدويـــــة الــشــائــعــة 
الكرميات  سواء  الكورتيزون  دواء  الشباب 
وتكون  بــالــفــم  تعطى  الــتــي  أو  املــوضــعــيــة 
اإلصابة على شكل بثور بيضاء في الوجه 
والصدر وتكون عادة حادة ومطردة، كذلك 
املانعة للحمل والتي قد حتتوى  األدويــة 

على نسبة كبيرة من الهرمون الذكري.

كيف تظهر عالمات حب الشباب؟

الــذقــن قبل  فــي منطقة  بــثــور  1- ظــهــور 
تختفي  وعــادة  الشهرية  الـــدورة  أثناء  أو 
تدريجيًا بعد اإلنتهاء من الدورة وتترك 

بقع سمراء في املناطق املصابة.
2- ظهور بثور حب الشباب في سن متأخرة 
)بعد السن الطبيعي حلب الشباب( أو في 
فروة  أو  الوجه  مناطق  في  البالغني  كبار 

الرأس.

يجب  التي  املخبرية  الفحوصات  هي  ما 
عملها في حب الشباب الهرموني؟

1- فحوص نسبة الهرمونات في الدم.
2- فحص السونار للمبايض.

ما هي طرق العالج؟

املشكلة  هــذه  عــالج  أن  نعرف  أن  املهم  من 
مــثــل عــــالج حـــب الشباب  لــيــســت ســهــلــة 
استشارة  املـــريـــض  يــحــتــاج  فــقــد  الــشــائــع 
النساء  تخصص  مثل  أخــرى  تخصصات 
والغدد  الــهــرمــونــات  والـــــوالدة وتــخــصــص 
من  الــنــوع  هــذا  عــالج  يكون  فقد  الصماء 
التخصصات  هــــذه  لــــدى  الـــشـــبـــاب  حـــب 
اجللدية  األمـــراض  اخصائي  دور  ويــكــون 
املريضة،  عـــالج  عــلــى  املــشــرف  كــاملــراقــب 
كذلك قد حتتاج املريضة عالجًا إلعتالل 
الهرمونات لديها أو حتتاج إزالة لألكياس 

في املبايض فتتحسن حالتها.

1- العالج املوضعي:

ال يختلف كثيرًا عن العالج املعتاد حلاالت 
الــشــائــعــة حــيــث يستخدم  الــشــبــاب  حــب 
وكرميات  للتقشير  الــريــتــونــني  كــرميــات 
أحــــمــــاض الــتــفــتــيــح وأحــــيــــانــــًا مـــضـــادات 

االلتهاب املوضعية.

2- األدوية الشاملة:

غير  هرموني  عــالج  نــوعــني:  إلــى  وتقسم 
هرموني:

الغير هرمونية: مثل مضادات  أ- األدويــة 
اإللتهاب ودواء األيزوتروتونني.

وتــتــكــون من   : الــهــرمــونــيــة  األدويــــــة  ب- 
 35 ديانا  مثل  األنثوية  للهرمونات  منظم 
مثل  الذكرية  للهرمونات  مضادة  وأدويــة 
تعطى  حيث  واألنــدروكــيــور  األلــداكــتــون 
تلك األدوية بجرعات محددة حسب كل 
اجللدية  أخصائيي  إشـــراف  حتــت  حــالــة 

والنساء والوالدة.


