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15عدد خاص عن حب الشباب

العالج املو�شعي حلب ال�شباب

د / وجيه وهيب توفيق
مسجل أمراض جلدية وتناسلية

 مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية

حب الشباب من أهم األمراض التي   
لــهــا طــبــيــب األمـــــراض اجللدية  يــتــعــرض 
بها  بــأس  ال  لنسبة  إلصابته  فقط  ليس 
في  الشباب  من   %90 )حوالي  الشباب  من 
سن املراهقة( ولكن ألنه يؤثر على مرحلة 
عمرية هامة وهي سن الشباب وهو السن 
الذي يزداد فيه اإلهتمام باملظهر وخاصة 

بالنسبة للوجه.

وميــكــن فــي بــعــض احلــــاالت أن يــبــدأ حب 
الثالثينات من  أو  العشرينات  الشباب في 
العمر وميكن أن يستمر في بعض احلاالت 
كثير  في  ولكن  سنوات  لعدة  البالغني  في 
من احلاالت تقل حدته قبل سن 25 سنة 
األماكن  على  عــادة  الشباب  حب  ويؤثر   ،
الــتــي يــزيــد فــيــهــا إفــــراز الـــدهـــون ويطلق 

.Seborrheic Areas عليها

الــوجــه غالبًا  فــي  املــثــال  وهــي على سبيل 
واجلبهة  واألنــف  الوجنتني  على  يؤثر  ما 
والذقن ويكون حب الشباب إما في صورة 
إصابات غير إلتهابية مثل الرؤوس السوداء 
والبيضاء أو إصابات إلتهابية مثل البثرات 

والنافطات والعقيدات  أو احلويصالت.

أمـــا عــن الــســبــب الــرئــيــســي حلــب الشباب 
فقط  ليس  ألنــه  الــشــئ  بعض  معقد  فهو 
زيادة إفراز الغدد الدهنية ألنه ببساطة 
يــوجــد لــدى بعض مــن الــنــاس فــي مرحلة 
الــكــهــولــة والــشــيــخــوخــة زيــــادة فــي إفـــراز 
الغدد الدهنية ومع ذلك ال يصيبهم حب 
الشباب ولذلك توجد عدة عوامل تشترك 

جميعها في حدوث حب الشباب منها مثاًل 
الدهنية  الغدد  قنوات  في  التقرن  زيــادة 
بإسم  يعرف  البكتيريا  من  نــوع  وجــود  مع 
إلى  ويـــؤدي   أكني  البروبيونيباكتيريام 
الذين  املرضى  في  الشباب  بحب  اإلصابة 

لديهم اإلستعداد الوراثى لهذا املرض.

العالج املوضعى حلب الشباب :

يعتبر العالج املوضعى من اهم طرق العالج 
ولـــكـــن فـــي احلــــــاالت الــبــســيــطــة مـــن حب 
املتقدمة ومن  الشباب وليس في احلــاالت 

أهم هذه العالجات املوضعية.

1- بنزويل بيروكسيد: 

يعد هذا املركب من أهم مثبطات البكتيريا 
تكمن  الشباب  حــب  حــاالت  فــي  وأهميته 
في تثبيط البكتيريا املصاحبة لإصابات 
بعد  نتيجة  إعطاء  في  ويبدأ  اإللتهابية 
حوالي 4 أيام من بدء اإلستخدام وتكمن 
أهمية هذا املركب ليس فقط في التأثير 
الشباب  حلــب  املصاحبة  البكتيريا  على 
ولـــكـــن فــــي تــخــفــيــف كــمــيــة األحـــمـــاض 
الدهنية  Free Fatty Acids املوجودة في 
يصاحب  قد  ولكن  الدهنية،  البوصيالت 
احلساسية  مــظــاهــر  بــعــض  إســتــخــدامــه 
التالمسية )من حسن احلظ أنها ال تتعدى 

1 – 3 % في معظم احلاالت(.

2- املضادات احليوية املوضعية:
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تؤثر املضادات احليوية على حب الشباب 
للبكتيريا  املثبط  تأثيرها  طريق  عن  إما 
لإلتهاب  املــضــاد  تأثيرها  طــريــق  عــن  أو 
فــــي أغلب  ـــركـــبـــات  امل وتـــســـتـــخـــدم هـــــذه 

احلاالت مرتني يوميًا ومن أهمها:

استخدام  من  بالرغم  كليندامايسني:   -1
هـــذا املــركــب فــي صــــورة مــوضــعــيــة إال أن 
طريق  عــن  إمتصاصه  أظــهــرت  األبــحــاث 
اجللد وظهوره في البول وبالتالي املرضى 
القولون  أمــراض  بعض  من  يعانون  الذين 
ال يستطيعوا أن يستخدموا هذا املركب.

أهميته  تـــكـــمـــن  إريــــثــــرومــــايــــســــني:   -2
فـــي فــعــالــيــتــه مـــع نـــــدرة حـــــدوث حـــاالت 

احلساسية التالمسية معه.

هذا  أهمية  تــرجــع  األزيــلــيــك:  حمض   -3
الفعال في  تأثيره  إلى  املركب ليس فقط 
حب الشباب ولكن إلى قدرته على تقليل 
يستخدم  فهو  ولذلك  اجللد  لــون  درجــة 
املصاحبة  أيضًا في عــالج بعض احلــاالت 

لزيادة صبغة امليالنني في اجللد.

أكثر  مـــن  تــعــد  وهــــي  الــتــريــتــيــنــويــن:   -4
الشباب  فــي عــالج حــب  املــركــبــات فعالية 
احملاذير  بعض  وجــود  فــي  يتم  هــذا  ولكن 
الــتــعــرض للشمس في  أهــمــهــا عـــدم  ومـــن 
املوضعى  املستحضر  هذا  استخدام  أثناء 
شديد  بـــحـــرص  اســـتـــخـــدامـــه  وكــــذلــــك 
ألنـــه يــــؤدى فـــي كــثــيــر مـــن احلـــــاالت إلى 
اإلستخدام  نتيجة  موضعية  حساسية 
غير احلكيم ويظن املريض أن وجود مثل 
هذه احلساسية دليل على فعالية املركب 
الذي  الطبيب  عــلــى  يــجــب  فــإنــه  ولــذلــك 
له  يعطى  أن  للمريض  املنتج  هــذا  يصف 

التعليمات الكاملة إلستخدامه مثل:

- حدوث إحمرار أو تقشير بسيط عبارة 

عن ظاهرة غير مقلقة ولكن يجب جتنب 
حدوث جفاف شديد باجللد.

الــــبــــشــــرة احلـــســـاســـة  - يــــبــــدأ أصـــــحـــــاب 
بـــإســـتـــخـــدام تــركــيــز بــســيــط ثـــم يــــزداد 

التركيز تدريجيًا.

قبل  املوضعى  التريتينيون  وقف  يجب   -
عن  التريتينوين  كــبــســوالت  اســتــخــدام 

طريق الفم.

- يـــجـــب اســـتـــخـــدام كـــــرمي حـــمـــايـــة من 
الشمس.

- إذا لم يتحمل املريض اإلستخدام اليومى 
للتريتنيوين املوضعى فإنه يستخدم يوم 

بعد يوم.

املستحضر  هــذا  استخدام  عــدم  يفضل   -
عند الشك في وجود حمل.

- يجب عدم استخدام مركب التريتينوين 
بيروكسيد  البنزويل  مركب  مع  املوضعى 
في نفس الوقت ولكن في أوقات مختلفة 

من اليوم.

حلب  املــوضــعــى  الــعــالج  أن  يتضح  وهــكــذا 
منه  املــرجــوة  النتائج  إلــى  يــؤدي  الشباب 
فقط في حالة استخدامه بحكمة وحتت 

إشراف طبي كامل.


