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لظهور  الرئيسية  العوامل  أحد  الشباب  حب  يعتبر   
الــنــدبــات فــي جــلــد الــوجــه فــي اجلــنــســني بــغــض الــنــظــر عن 
أو تغير  الوجه  إلى تشوه  عمر الشخص املصاب، فقد يؤدي 
والعزلة  باإلحباط  الشخص  فيصيب  املعتادة  مالمحه  في 
اإلجــتــمــاعــيــة وخــصــوصــًا عــنــد الــنــســاء، فــلــذلــك جتدهن 
بالبشرة  للعناية  التجميلية  املستحضرات  جميع  يشترين 
صالونات  إلــى  يلجئن  والبعض  املشكلة،  هــذه  مــن  للتخلص 
التجميل لعمل صنفرة سطحية بالكريستال ويحصلن على 
حتسن بسيط جدًا أما البعض األخر فقد يلجئن إلى العالج 
بالليزر بأنواعه املختلفة واحلصول على درجات متنوعة من 

التحسن حسب نوع الليزر املستخدم.

تنقسم الندبات اجللدية الناجتة عن حب الشباب إلى أنواع 
نذكر منها:

Ice-pick Scars 1- ندبات اجللد العمودية العميقة
 Superficial )shallow( 2- ندبات اجللد األفقية السطحية

Scars
 Deep )depressed( العميقة  األفقية  اجللد  نــدبــات   -3

Scars
 Hypertrophic or Keloidal املتضخمة  اجللد  ندبات   -4

Scars

وعادة الشخص يصاب بأكثر من نوع من الندبات اجللدية قي 
منطقة الوجه، حيث تعتبر ندبات اجللد العمودية العميقة 
Ice pick Scarring  األكثر شيوعًا وغالبًا تظهر في منتصف 
اخلد في حني تظهر ندبات اجللد األفقية في أطراف اخلد 

املصاب.

ويخضع املصاب إلى كشف سريري حتت ضوء عاكس جانبي 
لإستفادة من  الظل الناجم في أماكن الندبات اجللدية ثم 
نبدأ بالتقييم السريري على نوعية الندبات ودرجة عمقها 
والتصاقها باألنسجة الداخلية في اجللد في كل منطقة من 

الوجه.

وبعد الفحص السريري الدقيق يتم إختيار العالج املناسب 
للشخص املصاب.

أنواع الطرق العالجية املتوفرة لعالج الندبات اجللدية:

Dermabrasion 1- الصنفرة أو الكحت اجلراحي للجلد
Laser 2- الليزر بأنواعه

Chemical Peel 3- التقشير الكيميائي
Punch Grafting 4- الترقيع اجلراحي

Scar Excision 5- استئصال جراحي للندبات
 Subcision 6- استئصال جراحي لأللياف حتت الندبات

Intradermal Filling 7- تعديل لندبات باحلقن اجللدي
8- عمليات شد الوجه اجلراحية.

ومنها  جراحية  الغير  العالج  طــرق  نهمل  ال  أن  يجب  كذلك 
 Tretinion )أ(  فيتامني  مثل  املوضعية  الكرميات  استخدام 
الطويل،  املـــدى  على  جــيــدة  بنتائج  يــقــوم  حيث   Cream
وأيضًا أخذ نفس الفيتامني Isotretinion بالفم لعدة شهور 
أثــنــاء ظــهــور حــب الــشــبــاب قــد يـــؤدي إلـــى حتــســن الندبات 
في  السيليكون  جل  استعمال  كذلك  العالج.  أثناء  اجللدية 
استعمال حقن  وأيضًا  الندبات قد يحسن من شكلها.  بعض 
من  يحسن  قــد  املتضخمة  الــنــدبــات  بعض  فــي  الــكــورتــيــزون 

مظهرها ويحبط فرصة منوها فوق اجللد.

لــذلــك جنــد أحــيــانــًا عــالج نــدبــات اجلــلــد الــنــاجتــة عــن حب 
الشباب قد يكون صعبًا وذلك نظرًا لوجود أكثر من نوع من 
الندبات أو يكون منتشرًا في كل أجزاء الوجه أو يكون غائرًا 

العالج اجلراحي لآثار حب ال�شباب

د / إبراهيم خليل العرادي
اختصاصي أمراض وجراحة اجللد

مسئول وحدة اجلراحة / مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية
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في أجزاء أخرى، فلذلك نلجأ أحيانًا إلى استخدام أكثر من 
نوع من الطرق العالجية املذكورة سابقًا.

على  تعمل  العالجية  الطرق  جميع  أن  نعرف  أن  املهم  ومــن 
حتسن الندبات اجللدية وليس إزالتها متامًا كما يظن بعض 
توجد  ال  املجال  هذا  في  خبرتنا  ومن  املصابني  األشخاص 
الندبات  جميع  إلزالـــة  فعالة  عالجية  طريقة  األن  حتى 

اجللدية في آن واحد. 

العالجية  الــطــرق  لبعض  مبسط  بــشــرح  نــقــوم  ســوف  ولـــذا 
حتسني  بسبل  القارئ  تعريف  منها  ونهدف  سابقًا  املذكورة 
الــنــدبــات اجلــلــديــة الــتــي تــصــيــب الـــوجـــه بــعــد زوال حب 

الشباب.

الصنفرة أوالكحت اجلراحي للجلد: 

اجللد  طــبــقــات  بـــإزالـــة  فيها  نــقــوم  جــراحــيــة  عملية  وهـــي 
هذ  يتميز  حيث  كهربائي،  كحت  جهاز  بواسطة  العلوية 
اجلهاز بسرعة دوران تتراوح من 15000 إلى 30000 دورة / 
النعومة  دقيقة وذلك بإستعمال رؤوس مختلفة في درجة 

)عادية – خشنة – خشنة جدًا( لكحت اجللد في الوجه.

يقسم الوجه إلى وحدات جتميلية Cosmetic Units قبل 
إلى  ملون  جراحى  قلم  بواسطة  حتديدها  ويتم  العملية 
يقوم  ثم  الوجه،  ومنتصف  واجلبهة  واأليسر  األمين  اخلد 
اجلراح بتعقيم الوجه بالكحول، ثم يقوم بتخدير الوجه 
بالكامل )منطقة التخدير، اخلدين وما قبل األذنني، حدود 
اجلــبــهــة، األعــصــاب احلــســيــة فــي أعــلــى احلــاجــبــني وأسفل 
بالتنميل  املريض  يحس  التخدير  وأثناء  والفك(.  العينني 
حتريك  على  القدرة  يفقد  وقد  الوجه  كل  في  التدريجي 

عضالت الوجه ملدة ساعات بعد العملية.

أثناء العملية غالبًا يقوم اجلراح ومساعده برش مادة ثلجية 
لتثبيت سطح اجللد املراد تعديله. ثم نقوم بتشغيل جهاز 
الكحت بسرعة معينة وذلك لكحت اجللد املصاب وينتج عن 
ذلك نزيف سطحي خارجي فوق سطح اجللد تستمر هذه 

العملية ملدة ساعة إلى ساعة ونصف.

حينما تنتهي العملية تقوم املمرضة بوضع الدهان الطبي 
القناع  يــوضــع  ثــم  تعديلها  مت  الــتــي  األجــــزاء  جميع  عــلــى 
الطبي اخلاص على الوجه أو املضادات الطبية اخلاصة ملدة 
الطبية  التعليمات  املريض  ويعطي  ساعة،  وعشرين  أربعة 

اخلاصة للغيار.

يكون  أن  يجب  بل  فقط  احلــد  هــذا  عند  العملية  تقف  لن 
املوصوفة له بيوم  املصاب قد بدأ بتناول األدويــة اخلاصة 
واحد على األقل قبل العملية وهذه األدوية تشمل مضادات 
معينة  وملدة  الكورتيزون  إلى  باإلضافة  وفيروسية  حيوية 

يحددها اجلراح.

– 6 أسابيع  العملية يحتاج املريض فترة تترواح بني 4  بعد 
لاللتئام ومتابعة دورية مع الطبيب الذي قام بهذه العملية، 
أسبوعيًا ثم كل أسبوعني ثم شهريًا. وقد نلجأ إلى استخدام 

كرميات التبييض أثناء املتابعة حسب حاجة املريض إليها.

املصابني  املــرضــى  لبعض  اجلــراحــيــة  الصنفرة  أجرينا  وقــد 
حتسن  عليهن  أو  عليهم  طــرأ  وقــد  املختلفة  اجللد  بندبات 
يـــزداد هــذا التحسن عند  ، وقــد  إلــى 60 %  يــتــراوح مــن 20 
إضافة املزيد من عمليات الصنفرة أو الكحت بالليزر لنفس 

املريض.

التقشير الكيميائي:

وهي عبارة عن وضع مادة كيميائية فوق اجللد تعمل على 
العميقة  أو  العمق  املتوسطة  أو  السطحية  الطبقات  تلف 
جلد  طبقات  وظهور  بالتدريج  تقشيرها  وبالتالي  للجلد 

طرية وجديدة خصوصًا في منطقة الوجه.

التي  العمق  حسب  درجــات  إلــى  الكيميائي  التقشير  يقسم 
تصل إليه:

Superficial Peel 1- تقشير كيميائي سطحي
Medium-Depth Peel 2- تقشير كيميائي متوسط

Deep Peel 3- تقشير كيميائي عميق

ونحن بخبرتنا في هذا املجال نعتقد أن التقشير الكيميائي 
السطحي هو األفضل واألنسب للبشرة السمراء الغالبة في 
منطقتنا حتى ميكن جتنب بعض اآلثار العكسية الناجمة 

من األنواع األخرى من التقشير.

الكيميائي  التقشير  في  اجللدية  الندبات  استجابة  كذلك 
السطحي ال بأس بها وخصوصًا على املدى الطويل ومبقدار 
فترات شهرية منتظمة حتت إشراف فريق طبي متخصص.

كرميات  بــإســتــخــدام  وذلـــك  متهيدية  بــفــتــرة  الــعــالج  يــبــدأ 
تقشير وتشمل فيتامني )أ( )Tretinion Cream( أو حمض 
اجليليكوليك املخفف وذلك عن كل مساء وبكميات بسيطة 

.)Vitamin C( وقد يضاف إليهم فيتامني سي
أو فيتامني إي )Vitamin E(، لتطرية اجللد قبل التقشير 
الكيميائي الفعلي، وعادة ننصح املصابني التوقف املؤقت من 
التقشير  قبل  األقــل  على  أسبوعني  ملــدة  التقشير  كرميات 

الكيميائي الفعلي.

بنسب   )Glycolic Acid( اجليليكوليك  حمض  يستخدم 
متفاوته تتراوح من 20 – 70 % للتقشير  الكيميائي السطحي 
وهو يعتبر أحد األحماض الطبيعية املستخلصة من الفاكهة 
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التجميلية  والسوائل  الكرميات  من  العديد  في  متوفر  وهو 
ولكن بنسبة تركيز قليلة.

نقوم  الطبي  الكحول  أو  باألسيتون  الــوجــه  تنظيف  وبعد 
مبعاجلة كل مناطق الوجه املصابة والغير مصابة بالندبات 
درجة  حسب  معني  وبتركيز  اجلليكوليك  حمض  بإستخدام 
ثم  املــعــاجلــة،  مــرات  وعــدد  للحمض  املــريــض  جلد  إستجابة 
نقوم بتقييم درجــة اإلحــمــرار واإلبــيــضــاض واحلــرقــان في 
الوجه وبالتالي يتم تخفيف احلمض برش سائل قلوي ومن 

ثم الكمادات الباردة.

ننصح املرضى بالوقاية من أشعة الشمس بإستخدام كرميات 
الوقاية بشكل مستمر.

االستئصال اجلراحي:

قد نلجأ أحيانًا إلى هذا العالج عندما تكون الندبات كبيرة 
الندبات على  احلجم ومشوهة جللد الوجه. ونقصد بذلك 

شكل جسور وأخاديد عميقة وأكياس متليفة في اجللد.

احلل اجلراحى لهذه الندبات يكون بإستئصال جذري لهذه 
خلطوط  مــوازيــة  جتميلية  بطريقة  اجلــلــديــة  الــتــشــوهــات 
أو  يالليزر  الوجه وقد يتضمن هذا احلل عملية كحت  رسم 

الصنفرة اجلراحية مستقباًل للحصول على أفضل النتائج.

إلستئصال الندبات اجللد العمودية العميقة وجدنا أن من 
املمكن إستخدام املثقب )Punch()2مم وأقل( وبالتالي ترك 
اجلرح الناجت لإلتئام الثانوي. أما إذا كان حجم الندبات 3 مم 
وأكثر فمن املمكن استخدام املثقب ومن ثم رفع الندبات إلى 
عمية  الندبات  هذه  كانت  إذا  ولكن  املطلوب.  اجللد  مستوى 
ثم  جراحيًا  تستأصل  فسوف  الوجه  في  تصلح  وال  وليفية 
يتم ترقيع اجلرح برقعة جلدية متناسقة باللون والسماكة 

من خلف األذنني إلى املنطقة املطلوبة.

الكحت اجلراحى بالليزر:

لقد وجدنا أن الكحت اجلراحي سواء بالليزر )ثاني أكسيد 
الصنفرة قد ينتج عنه حتسن سريري بنسبة  أو  الكربون( 
80% من ندبات حب الشباب، وأيضًا حتسن للجلد بشكل عام 

بنسبة 25% تقريبًا.

ويــعــمــل لــيــزر ثــانــي أكــســيــد الــكــربــون عــلــى إنــبــعــاث ضـــوء ذو 
مــوجــة طــولــيــة مــحــددة إلـــى خــاليــا اجلــلــد املــصــابــة والغير 
مصابة بالندبات وبالتالي يحدث إمتصاص للطاقة املنبعثة 
ويتحول املاء في اخلاليا إلى بخار يعمل على تفحمها وتلفها 

وبالتالي التخلص من الطبقات العليا في اجللد.

وجه  على  يــطــرأ  الـــذي  الطفيف  التحسن  أن  نعتقد  ونــحــن 
املــصــاب بــعــد الــكــحــت اجلـــراحـــى بــالــلــيــزر نـــاجت عــن إنكماش 
وجه  في  شد  يحدث  وبالتالي  املعالج  اجللد  في  الكوالجني 

اجللد.

مرغوبة  الغير  العملية  لهذه  اجلانبية  اآلثــار  بعض  وهناك 
وظهور  عالجها  تصعب  بحيث  للندبات  توسع  حــدوث  هــي 

إحمرار دائم باجللد بعد العالج.

صورة مريضة بعد أسبوع من الليزر 

:)Subcision Surgey(إستئصال جراحي حتت اجللد

والسطحية  العمودية  الندبات  بعض  بإختيار  نقوم  وفيه 
والــتــي متــتــاز بــوجــود ألــيــاف جــلــديــة حتــت اجلــلــد. ونقوم 
احلجم  محددة  إبرة  نغرس  ذلك  وبعد  موضعيًا  بتخديرها 
بإجتاهات مختلفة حتت اجللد ونهدف بذلك تقطيع هذه 
قد  جديد  جلدي  نسيج  يتكون  وبالتالي  اجللدية  األلياف 

يحسن تدريجيًا من هذه الندبات مبقدار %30 .

الــعــالج يحتاج متابعة  مــن  الــنــوع  أن هــذا  أن نعي  املــهــم  ومــن 
على  املختص  الطبيب  من  دقيقة  جراحية  وخبرة  متكررة 
العالجية  الــطــرق  أفضل  مــن  ويعتبر  معينة،  زمنية  فــتــرات 
أو  كــالــلــيــزر  األخــــرى  الــعــالجــيــة  الــطــرق  تنطبق  ال  حينما 

الصنفرة اجلراحية مع املصاب.

صورة ندبات جلدية ملريضة تعاني من حب شباب سابق
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25عدد خاص عن حب الشباب

يتوقع ظهور بقعة داكنة )زرقاء ( كالكدمات بعد العالج 
قد تستمر من أسبوع إلى عشرة أيام باإلضافة إلى ظهور 
اآلثار  العالج. وعــادة هذه  ليفي مؤقت في منطقة  تــورم 

سوف تختفي تدريجيًا مع مرور الوقت.

تعديل الندبات باحلقن العالجية:

تعتبر الندبات اجللدية السطحية التي ميكن تصحيحها 
عــنــد الــضــغــط بــأصــابــع الــيــديــن هــي األفــضــل للتعديل 
ومواد  السيليكون،  الــكــوالجــني،  مثل  العالجية  باحلقن 
خطوط الوجه مثل حمض الهايلويورانك ... وكتل الدهن 

املنقولة واملزروعة ... الخ.

مناطق  فــي  حتــقــن  عــالجــيــة  مــــادة  أي  أن  نعتقد  ونــحــن 
أن تكون دائمة وليست مؤقتة  الوجه يجب  الندبات في 

حتتاج إلعادة احلقن من فترة إلى أخرى.

فأذن املادة املطلوبة يجب أن حتتوي على مادة دائمة ومادة 
مؤقتة ملأل الندبة أثناء احلقن. ونخص بالذكر األرتكول 
Artecoll والذي يحتوي على الكوالجني وكريات صغيرة 
الكوالجني  يــزول  ســوف  حقنها  عند  العظم  فتات  تشبه 
الكريات  حتفز  والتي  الدائمة  الكريات  وتبقى  بالتدريج 
حجمها  يــزداد  وبالتالي  إلمتصاصها  البيضاء  الدموية 

وبالتدريج حتسن من شكل الندبات.

يحتاج املصاب عادة ثالث حقن في ثالث زيارات للحصول 
على النتائج املرجوة، ويجب أن يعرف املصاب أن هذه املواد 

ال ميكن التخلص منها بسهولة وسوفتبقى إلى األبد.

عمليات شد الوجه اجلراحية:

ويلجأ اجلراح لهذه العملية حينما تفشل جميع احملاوالت 
العملية  بعد  املــصــاب  يتحسن  وقــد  األخـــرى،  العالجية 
الندبات بعد ترهل اجللد  لشهور ولكن سرعان ما ترجع 

مع تقدم العمر.

أنـــه ال يــوجــد حــتــى األن وسيلة  لــنــا  ممـــا تــقــدم يــتــضــح 
عن  الناجمة  اجلــلــديــة  الــنــدبــات  لــعــالج  فعالة  عالجية 
حب الشباب، وأن معظم الطرق العالجية املذكورة أعاله 
الذين  املصابني  لبعض  ومحبطة  صعبة  أحيانًا  تكون  قد 
بشكل  اجللدية  الندبات  وإختفاء  تام  بتحسن  يرغبون 
من  بأكثر  الــعــالج  إلــى  احلــاجــة  لنا  يتضح  كذلك  نهائي. 

طريقة للوصول إلى ما نصبوإليه.

كذلك تأكدنا أن الفحص السريري الدقيق حتت الضوء 
اجللدية  الندبات  أنــواع  على  للتعرف  جــدًا  مهم  اجلانبي 
وبــالــتــالــي تــوجــيــه املــصــاب إلـــى الــعــالج املــنــاســب، فمثاًل 
الداخلية  باألنسجة  ملتصقة  الغير  السطحية  الندبات 
ميكن عالجها باحلقن العالجية. بينما الندبات العميقة 
امللتصقة ميكن عالجها باإلستئصال اجلراحي التقليدي 
أو  بالليزر  اجلــلــد  كحت  ذلــك  وبــعــد  اجلــراحــى  والترقيع 

الصنفرة خالل 8 أسابيع.

املصاب،  مــع  العالجية  الــطــرق  مناقشة  مــن  أن  البــد  وأيــضــًا 
مع  تناسبها  ومدى  املستقبلية  وآثارها  ومخاطرها  فوائدها 
كل بشرة، وذلك بفترة زمنية يستطيع املصاب فيها مراجعة 
األمر مع نفسه أو مع اآلخرين قبل املضي في العالج ومن ثم 

األتفاق مع الطبيب على اإلجراء األنسب.

العالجية  الــطــرق  مــن  أي  أن  املصابني  يعي  أن  يجب  كذلك 
املذكورة سلفًا سوف تؤدي إلى نتيجة معقولة وأن من اخلطأ 
إعتبارها وسائل ناجعة للقضاء على الندبات اجللدية في 

الوجه.

املوضعية  العالجية  السبل  دائمًا  باإلعتبار  نضع  أن  يجب 
للجلد كبديل ناجح لتحسني الندبات في الوجه على الدى 

الطويل.

صورة مريضة بعد سنة من التقشير بالليزر

صورة مريضة قبل الليزر


