
وهو ــيوعا ش اجللد أمراض أكثر من الشــباب، حب يعتبـر
منه تخرج الذي (الكيس جريب الشــعر في التهاب عن عبارة
Sebaceous)الدهنية والغدد (Hair Follicle) الشعرة)
والكثير املراهقني كل ــا تقريب ويصيب اجللد، ــي ف (Glands
بعد. احللم لم يبلغوا الذين صغار الســن البالغني وبعض من
املصاب على ــديد وعاطفي ش نفســي تأثير الشــباب وحلب
على آثار وندب ترك أو إذا الشــديد من النوع كان إذا وخاصة

الوجه.
الشباب، يليه بحب األماكن عرضة لإلصابة الوجه أكثر يعتبر

األكتاف. وأعلى والصدر الظهر أعلى

تعتمد الشباب اإلصابة بحب لدرجة تقســيمات عدة وهناك
إلى: تقسيمه ميكن عام وبشكل ونوعيتها البثور على عدد

Comedonal Acne ــد اجلل ــت حت تكون البثور ــف: - خفي ١
أو البيضاء الرؤوس ذوات ــن م البثور غالبية ــث تكون حي
السن. صغار املرضى عند وغالبا تظهر (الزؤان)، الســوداء
أغلب البثور ملتهبة أي ــون تك النوع هذا فى - متوســط: ٢
. Papulopustular Acne صفراء صديدية أو  حمراء

الكبيرة والعميقة ــور البث تكثر النوع هذا فى ــديد: - ش ٣
التي تقترن  التكيســي) الشــباب (حب األكياس وكذلك

. Nodulocystic Acne  بظهور الندبات

للتحسین الصحة لوزارة  المبذولة الجھود  إطار في
وضمانا الصحیة,  الخدمات بجمیع لألداء المستمر
القیاسیة للمعايیر وفقا الصحیة الرعاية لتقديم
وضعت برنامجا قد الصحة وزارة فأن , العالمیة للجودة
بجودة االعتراف برنامج خالل من ذلك لتطبیق طموحا

. الصحیة والمراكز بالمستشفیات الصحیة الرعاية
تشمل تطبیق البرنامج مرحلة تمھیدية ويتضمن ھذا
بجمیع لالعتراف للتحضیر األساسیة المتطلبات
إلى االنتقال ثم والمراكز الصحیة ومن المستشفیات
. االعتراف معايیر تطبیق مرحلة وھي التالیة المرحلة
بمختلف األقسام  جمیع فإن  المنطلق ھذا ومن
مكتوبة عمل سیاسة بوضع قامت قد المستشفیات

. األقسام بتلك والتشغیل العمل نظام تبین قسم لكل
بجودة برنامج االعتراف في لالندراج تؤھله التي التنفیذية والبرامج الخطط بوضع الحمد اسعد قام مركز فلقد السیاق ھذا وفي

. بتطبیقھا يلتزم للمركز وتشغیل عمل سیاسة وضع خالل من الصحیة والمراكز بالمستشفیات الصحیة الرعاية
والوحدات الخارجیة العیادات يراجع مريض لكل موحد ملف وجود ضرورة التشغیل سیاسة علیھا تنص التي األمور بین ومن
والمعلومات المريض وحالة والتاريخ المرضي الشخصیة البیانات جمیع على المريض يحتوي ملف أن كذلك بالمركز, التخصصیة

. المرضیة حالته وتطور له تجري التي والفحوصات واألدوية العالجیة باإلجراءات المتعلقة
الوحدات التخصصیة إلى وللتحويل المريض حالة لتسجیل المعتمدة النماذج استخدام المركز في العاملین يتعین على كما

المركز. نطاق داخل والمختبرات
اإلجراءات لجمیع consent عائالتھم أو المرضى من اإلقرارات الالزمة جمیع استیفاء أيضا ضرورة لالعتراف متطلبات التحضیر ومن

. المعنیین إطار خارج به الموجودة المعلومات أو المريض ملف تداول وعدم , لذلك المنظمة القرارات وحسب العالجیة
ووصف العالج خطة وضع عند clinical guidelines العالجیة واإلرشادات العالج بروتوكوالت بتطبیق من الضروري االلتزام انه كما

للمرضى. الدواء
وإجراءات الدقیق لسیاسات التوثیق على والحرص لالعتراف األساسیة المتطلبات بتنفیذ المختلفة بمواقعنا جمیعا التزامنا إن
كما والمستشفیات, األقسام مستوى على الذاتي التقییم إلجراءات األساسیة القاعدة سیكون المرجوة بالصورة العمل
بھم ستناط الذين  surveyors المقیمین الخبراء جانب من المستشفى ألداء الخارجیة  للمراجعة  األساس سیكون انه
للتحضیر األساسیة المتطلبات بتطبیق مدى التقدم لتحديد الصحیة بالمستشفیات والمراكز لألداء الخارجي التقییم أعمال

. لالعتراف
علینا تحتمھا إجراءات من ذلك وغیر الرسمیة األوراق بعض طلب عند وسعة الصدر نرجو منك التعاون المراجع عزيزي لذلك
الصحیة الرعاية بجودة االعتراف لبرنامج للتحضیر الرسمیة اإلجراءات استكمال من نتمكن كي الرائد البرنامج ھذا تطبیق ظروف

المركز. في لألداء والتحسین المستمر الخدمة المقدمة لك على جودة النھاية ينعكس في بما
االعتراف لبرنامج متطلبات التحضیر بتطبیق التام االلتزام المختلفة بمواقعھم المركز في العاملین جمیع مناشدة أود أيضا كما
وھو الحصول المنشود الھدف المطاف نھاية في ما يحقق اھتمامنا غايتنا وجل وجعل ذلك, لتحقیق جھد من يمكن كل ما وبذل
افضل تقديم في العالمیة والمستشفیات المراكز سائر ومواكبة المركز في الصحیة الرعاية بجودة العالمي االعتراف على

. الكرام ومراجعینا لمرضانا ممكنة رعاية

. تحقیق ذلك إلى وإياكم اهللا وفقنا

الصالح عبداللطیف قاسم د.
الجلدية أسعد الحمد لألمراض مركز رئیس

العدد كلمة

الشباب: تطور حب مراحل
للزهم وإفرازها ــا وإنتاجه الدهنية ــدد الغ حجم ــادة -زي ١
الهرمونات حتت تأثير الدهنية) في اجللد، ــادة (أي امل Sebum
الغدة تفرزها التي مراحل البلوغ، في Androgens الذكرية
حجم وإفراز في الزيادة وهذه ، Adrenal Gland ــة الذكري
متر التي الدهنية، القنوات في ضيق إلى تؤدى الدهنية ــدد الغ

للجلد. الدهنية اإلفرازات خاللها من
من الغدة ــون الده هذه الطبيعية، تســير األحوال ــا في أم
بتدرج ســطح اجللد إلى القصيرة القنوات هذه الدهنية عبر

اجللد. أو غسل مسح عند ثم تزال وسهولة
الشــعر جريب ــرن Keratinization في التق ــادة زي - ٢
وجتمع انســداده ثم ومن منه الشــعرة) تخرج الذي (الكيس

فيه. الدهون

أكنيس) ــوم بكتيري ــى البكتيريا(بروبيون ــو ومن ــر تكاث - ٣
بشــكل توجد ــي الت (Propionibacterium Acnes)
الدهنية باإلفرازات الغنية البيئة أن حيث اجللد، على طبيعي
ــبة جدا مناس االنســداد، نتيجة املســامات في وقلة الهواء

لتكاثرها.

العلي سليمان الدكتور/ طالل -

 أخصائي
األمراض
و اجللدية
التناسلبة

بالليزر واجلراحة للعالج االمريكية اجلمعية عضو
للتجميل العاملية االكادميية عضو
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وينتج عن مبكافحة البكتيريا البيضــاء الدم كريات تبدأ - ٤
على أخرى بيضاء كريات دم كيميائية حتث مواد إفراز العملية
هذا عن ــة (Chemo taxis)، وينتج املعرك ملنطقة التوجه
الشعر جريب التهاب تســبب أخرى كيميائية مواد إفراز كله

الشباب. حب يبدأ ظهور ثم الدهنية ومن والغدد

اجلنسني: بني نسبة اإلصابة
اإلصابات ولكن بني اجلنســني متساوية، اإلصابة نسبة تعتبر

الذكور. في أكثر شدة عادة تكون
بقائه: ومدة الشباب بحب اإلصابة بداية العمر عند

الثاني العقد في أوائل عادة الشباب اإلصابة األولى بحب تبدأ
حدوث الذكور إلى ــل قب اإلناث ظهوره فى ويعزى العمر، ــن م
حب بثور مالحظة ــدا ج ومن النادر فى اإلناث. مبكرا ــوغ البل
تعالج البثور يزداد لم ــنوات. وإذا س ٩ ٨ أو عمر فى الشــباب
اإلناث فى ١٧ عاما عمر عند لها حد إلى أقصى لتصل عددها
بعد فيما اإلصابة ــدة ش ــى الذكور. أما ف عاما ــى ١٩ ال و١٨
٢٢ إلى ٢١ عمر من تدريجيا نوعا ما وتتحســن ــى ثابتة فتبق
عاما، ٢٥ عند عمر ــزول ت الشــباب حب حاالت أغلب إن عاما.
عمر ٤٠ حتى تبقى أن ــاث ميكن اإلن في احلاالت ــن م ٪٥ إال أن
من فقط ٪١ في التأخر هذا لوحظ فقد الذكور في أما ــا. عام
بني املراهقني االعتيادية الشــباب حب حاالت أن وحيث احلاالت.
٤ إلى من عادة قصيرة إال لفترة تدوم شدة فإنها ال تكون أقل

سنوات. ٦

فقط: لإلناث
الشديد، الشــباب حب يعانني من اللواتي للفتيات بالنســبة
الذكرية ــادة الهرمونات زي حالة وجود عدم من ــد يجب التأك
مصاحبة تكون ــن والتي ،لديه (Hyperandrogenism)
فيها ــوب مرغ ــن الغير األماك ــي اجلســم ف شــعر ــادة بزي
بأن العلم مع الشــهرية، الدورة انتظام ــدم وع Hirsutism
بحالة مرضية مثل مصابة تكون اإلناث من جدا قليلة نســبة
Polycystic Ovary Syndrome تكيس املبايض ــرض م

الذكرية. الهرمونات زيادة إلى تؤدي والتي
الشــباب نتيجة حب حالة بزيادة اإلناث يصــنب من ــر الكثي
والضغط واحلمل الشــهرية الدورة أثناء ــات الهرمونية للتقلب
قبل أيام من ٢-٧ الشباب تهيج حلب لهن ويحدث النفســي،

الطمث. بدء
يكون من أن بد فال للهرمونات، حتليل من عمل ــد الب وإذا كان

على: ويشمل وافيا و شامال التحليل

Total and Free ــدم ال ــي  ف ــتيرون التستوس ــون هرم - ١
. Testosterone

. Follicle Stimulating Hormone للجريب احملفز الهرمون - ٢
. Leutinizing Hormone امللوتن الهرمون - ٣
. Prolactin Hormoneالبروالكتني هرمون - ٤

. Dehydroepiandrosterone ديهيدروابياندروستيرون هرمون - ٥

األطفال وحب الشباب:
الصغار الشباب األطفال حب مرض يصيب أيضا أن املمكن من
شهور، أول ثالثة سيما في ال قبل الســنتني عمر ما في خاصة
والظهر الصدر أن الوجه إال في ــة فقط اإلصاب منطقة وتكون
وعادة الشــباب. حب من النوع ــذا لإلصابة به معرضني ــر غي

تقريبا. سنة خالل عالج غير يختفي حتى من
حب الشــباب النوع من بهذا ــال األطف إصابة في والســبب
هى وصول النظريات إلى الواقع ــن أقرب لك حتى اآلن، مجهول
هذا أن علميا ومعروف الطفل، إلى ــن األم م األندروجني هرمون

ظهور حب الشباب. في الهرمون له دور

الشباب: أخرى حلب أنواع
التي التجميل( مســتحضرات بعض التجميلي: الشــباب حب
تســبب النباتية) الزيوت أو البتروليوم أو الالنولني ــوى على حتت
و ــن(زؤان أبيض املزم البســيط النوع من حب الشــباب حدوث
بعد البثور تزول ببطء وبعد فترة ليســت قصيرة وهذه ــود) أس

املسببة. املستحضرات جتنب

حب من أنواع ــديد وش واملفاجئ: نوع نادر حب الشــباب احلاد
حبوب بظهور وسريع مفاجئ بشكل ويحدث الكيسي الشباب
والصدر، الظهر في منطقة ملتهبة خصوصا وأكياس ودمامل
املفاصل في وألم احلرارة درجة في ارتفاع احلبوب يصاحب هذه
النوع وهذا الدم، في البيضاء الدم كريات مســتوى في وارتفاع

الذكور. عند غالبا يحدث

اجللد أماكن في يحدث ــوع الن امليكانيكي: هذا حب الشــباب
األمثلة ومن املتكرر، اخلارجي للضغط واالحتكاك التي تتعرض
للجلد الكمان مالصقة آلة عن الناجت الشــباب حب ذلك على
الداخلية الرأس أو املالبس ــة ربط مكان أو الكمان، عزف ــد عن
على الضيق ــاب النق أو الطاقية أو ــاء النس عند (للصــدر)
يصيب من يســتعمل بنطلونا ضيقا كما ــة، اجلبه منطقة
الذين لديهم لألشخاص يحدث وأيضا الفخذ، على وخصوصا
الكف، راحة اخلد على يسندون الذين أو باليد البشرة فرك عادة
املكاملات في ســماعة الهاتف احتكاك عن قد ينتج أنه كما

الطويلة. التلفونية
وينتج الفتيات لدى النوع هذا يحدث العصبي: حب الشــباب
اجللد بخدش أثناءها الفتاة ــوم تق إرادية ال عصبية حالة ــن ع
وندبات ــدوش) (خ تســحجات حدوث إلى يؤدى مما ــا بأظافره
النوع بهذا املصابة تتميز الوجه، من عديدة مناطق ــة في دائم
مرآة غالبا وتستخدم وجهها تنظيف على الشــديد بحرصها

لوخزها. صغيرة بثور عن للبحث مكبرة
باألندروجني، ــي الهرمون ــالج الع ــي: الهرمون الشــباب حب
الصرع مضادات أو الفم) طريق عن أو ــي (املوضع والكورتيزون
قد وغيرها، (INH) ــوي أو أدوية الســل الرئ ،(Hydantoin)

الظهر في منطقة حب الشباب خاصة في ظهور ــببا س تكون
النســاء بعض لدى الشــباب حب واجلبهة، وقد يحدث والصدر

احلمل. منع حبوب وقف بعد وذلك
الذين وامليكانيكيني العمال ويصيب الشــحمي: حب الشــباب
أو الســيارات تصليح في والشــحوم الزيوت ــع م ــون يتعامل

املصانع.

نصائح عامة:
وال مبرض معدي ليس الشــباب حب بأن هنا ــد أؤك أن أود E

اللمس. طريق عن آخر إلى شخص من ينتقل
حب عالج ــد تطول فترة ق أنه حقيقة تقبل األهمية ــن م E
يعانون الذين وعلى الفعالة، األدوية حتى باستخدام الشــباب ،
منهم ســيظهرون درجة ٪٨٠ أن أن يعلموا الشــباب حب من
يكون قد أشهر، ولكن ستة خالل ٪٨٠ إلى تصل التحســن من
البقع الشــباب حب (آثار البقع على عالج املداومة الضرورة من
تتطلب التي أشهر. أما احلاالت عدة قد تصل إلى لفترة الداكنة)
ــتحتاج س فإنها احليوية، املضادات غالبا طريق الفم، عن أدوية
أقراص هيئة على أشهر) ملدة ستة تكرار جرعات(على األقل إلى

كبسوالت. أو
من بالنســبة لتجنب أنواع معينة معينة نصيحة يوجد E ال
املأكوالت التي ــتثناء جتنب باس جدواها، تثبت لم ــث حي األكل

. Iodine من اليود كمية عالية على حتتوى
طبي تنظيف سائل أو صابون لذلك ويفضل الوجه غســل E
ذلك بعد باملاء الوجه غسل ثم ومن يومياً مرتني وبواقع معتدل
معينة بنوعية املنظفات ــك تل حصر الصعوبة ومن ــه، وجتفيف
البنزويل على مادة ــة احملتوي املنظفات أفضل ــا، لكنني لكثرته
للمريض نصيحة أوجه أن واحب منخفضة، بنسب بيروكسايد
استعماله كما إمنا اجللد، على ــرة مباش الغســول وضع بعدم
ثم غســل ومن رغوة (أي بإحداث العادي ــون الصاب نســتعمل
على االعتماد عدم يجب كذلك باملاء)، الشــطف ثم به الوجه
بكثرة الغسيل تكرار وعدم الشباب كعالج حلب البشرة تنظيف
إلى تأخر ــد يؤدي ق مؤذ بشــكل إثارة البشــرة إلى تؤدي ألنها

الشفاء.
يجب مكياج أو من الشمس كرمي حماية ــتعمال اس E وعند
يكتب وعادة املســامات التي تســد الزيوت من خالي يكون أن
Non-) أو (Noncomedogenic) ــة التالي العبارات عليها

.(Water-base) أو (greasy
باملاء ــودرة الب وإســفنجة ــاة املكياج تنظيف فرش يجب E

حب
الشباب

احلاد
واملفاجئ

خلؤئ ذشرخس خ�ْ ضس ُّسآل � خإلّ ذ ٍحمخشٌّب خحمسرخم عزـخؤنترخز ُّئَّْ ىحل
خؤنترخز خنرزعحلٍشضز ذقـخؤَنخي خيسخحم خؤرهملذْ ُّهسحل
ٍصًٌَّآلـرسَّخسخم ُّوجيالَّْ خلمتخرقطزـخؤنترخز ألهنآل خْ ٍخؤَّخىه
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ذاتية). (عدوى اجلراثيم يوميا ألنها تنقل مرتني والصابون
(Foundation) كرمي األســاس وضع محاولة جتنب يجب E

كبيرة. بكمية
النوم. قبل بكامله املكياج يجب إزالة E

االجتماعية؟ احلياة في الشباب حب يؤثر كيف
حب ألن وعاطفيا نفسيا ودعمه للشاب احلالة شرح املهم من
إلى يؤدي وقد الشباب، على شديد نفسي تأثير لديه الشــباب

منها. سلبية اجتماعية آثار
االجتماعية . احلياة االنسحاب من w

على التحمل. تراجع القدرة w
بالنفس. الثقة ضعف w

اإلحراج. w
باالكتئاب. الشعور w

الغضب. w
النفسي. اإلحباط w

محاولة إلى وتؤدى البعض، ببعضها متصلة ــذه األعراض ه إن
العمل في واالنعزال سواء االجتماعية احلياة عن الفرد االبتعاد
التأثير العلمية ــات الدراس أثبتت وقد البيت. ــة أو املدرس أو
لدى الشباب حب الناجت عن الســلبي والنفســي االجتماعي
اآلخرين، مع التفاعل ــن ع ميتنعون منهم ــني، فالكثير املصاب
لتناول ــى دعوة ف اخلروج أو جماعية رياضــة في كاملشــاركة
ــا لوحظ تأثير كم ــون االنعزال، املنزل ويفضل خارج ــام الطع
ــباب بشكل ش حب لديهم العلمي ملن التحصيل مســتوى

بغيرهم. مقارنة شديد

العالج:
عن يأخذ وعالج موضعي عالج أقسام ثالثة إلى العالج ينقسم

الشباب. حب آلثار أخرى وطرق عالجية الفم، طريق
البثور من ــص هو التخل الشــباب حب عالج من ــدف اله إن
الطرق العالجية ــد. ومعظم جدي من ظهورها ومنع ــودة املوج
املستمر ومع استعمالها الظاهر الشــباب حب تعالج املتوفرة
عدة إلى املريض يحتاج وقد جديدة، حبوب ظهور من تقي فإنها

فعالية العالج. يرى أسابيع لكي
اخلفيفة: املوضعي Topical Treatment للحاالت العالج
 Benzoyl Peroxide البنزويل بيروكسايد w استعمال
املســببة البكتيريا ضد وفعالة للميكروبات قاتلة ــادة وهو م
مختلفة تركيزات في متوفر وهو الشــباب. حب في لاللتهاب
صابون. أو أو جل كرمي أو مرهم شــكل وعلى (٪٢,٥٪-٥٪-١٠)

مستخلصات على حتتوي التي مع املراهم اســتخدامه ويفضل
ــة القرني ــة الطبق ــل تزي ــي والت Retinoids (أ) ــني فيتام
أن ممكن املادة هذه عملها. لتسهيل البثور على Keratolytic
وضعها قبل على اجللد اختبارها فاألفضل اجللد تهيج تســبب
عن ٣٠ تزيد ال بحيث يوميا قصيرة لفترة توضع أو الوجه ــى عل

دقيقة.

Topical Antibiotics ــة املوضعي ــة احليوي w املضــادات
في تخفيف وكذلك ــا البكتيري ضد فعاليتها ــت أثبت ــي الت و
القيحية. ذو البثور حلب الشــباب وتســتخدم املوجود االلتهاب
Erythromycin ايريثرومايسني هي املســتخدمة واملضادات
من مستحضرات وتوجد ، Clindamycin و كليندامايســني
أكبر. لفعاليه بيروكسيد بنزويل مع مخلوطة احليوية املضادات
حمض ، Topical Retinoids ــة املوضعي ــد الريتينوي w
القرنية الطبقة إزالة على ــل (Tretinoin) وتعم (أ) فيتامني
وهي جيدة االلتهاب، تخفيف على تعمل وكذلك من زيادتها واحلد
واستخدامها الســوداء(الزؤان)، الرؤس وخاصة اجللد حتت للبثور
ولكن البكتيريا. ضد فعاليتها من يزيد بيروكسايد البنزويل مع
يجب لذلك وتقشره تهيج بسيط باجللد تســبب املركبات هذه

البشرة. على منها قليلة كمية وضع
أدابلني مثل الريتينويد من املطورة أو احملسنة املستحضرات w
تهيج يسبب وكالهما Tazarotene تازاروتني أو ،Adaplene

هذه األعراض محتملة. وحكة وتعتبر اجللد وتقشير واحمرار
األزيلك ــض حم ، مثل ــرى أخ ــة موضعي مســتحضرات w
وكذلك الشــباب حب عالج أثبت فعاليته في Azelaic acid
يسبب احلالة. وقد عن الناجت الشباب) حب اجللد (آثار تلون عالج
على بوضعه ــك ينصح لذل اجللد على بســيطة حكة وحرقة

الوجه دهني. يكون أي بالصابون يغسل أن الوجه قبل

للحاالت Systemic Treatment ــم بالف املأخوذ العالج
والشديدة: املتوسطة

Oral Antibiotics الفم ــق طري عن احليوية املضادات - ١
هي و Tetracycline التتراسايكلني اســتخداماً , وأكثرها
ألنها تستخدم أثناء احلمل. وهي ال , سنوات منذ مستخدمة
Minocycline وكذلك ماينوسايكلني األسنان. تلون تسبب

.Doxicycline سايكلني دوكسي و

مســتحضر ــو وه ،Isotretinoin ــون ايزوتريتني - ٢
ــد الريتينوي ــل مث ــل ــني (أ) ويعم فيتام ــن م مســتخلص
ــد والُعق ــس التكي ــاالت ح ــي ف يســتخدم ــة، و املوضعي
األخصائي. ــب الطبي ــل قب من وصفه ــب يج و الشــديدة
جرعات شكل على الفم طريق عن يؤخذ عالج وااليزوتريتينوين
بني تتراوح ملدة املعالج ــب الطبي يقررها األكل أثناء ــة متفرق
قد تســوء حالة فإنه وللعلم انقطاع، ــدون ب ــبوعا أس ١٥-٢٠
بالتحسن تبدأ أن تلبث ال ثم العالج بداية في الشــباب حب
من نوع أي استعمال عن التوقف يجب كما تصاعدي، بشكل
احليوية احملتوية املضادات أو (أ) ــني فيتام على احملتوية ــة األدوي
البدء قبل عملها الواجب الفحوصات أما التتراسيكلني، على
مع الكبد وظيفة وفحص احلمل فحص فهي العالج هذا ــي ف
كل متابعتها الثالثي) وإعادة والدهن (الكوليســترول الدهون
بالدم التبرع بعدم ينصح ً ــرا العالج، وأخي أثناء ــابيع أس ٨ -٦

إيقافه. بعد وحتى شهر العالج خالل

اجلانبية:  آثار االيزوتريتينوين
يلي: العالجفهيكما هذا استعمال على املترتبة اجلانبية اآلثار أما
عدم يجب لذا اخللقية األجنة بالتشــوهات على ــره تأثي - ا
وفعالة ــدة أكي موانع ــتعمال واس احلمل ــاء أثن ــتعماله اس
وملدة العالج ــاء وأثن العالج بدء ــل قب شــهر ملدة احلمل ملنع

العالج أخذ بعدم ينصــح العالج، كما آخر بعد انتهاء شــهر
إقرار على املريضــة توقع أن ــب يج و ــاً، أيض ــاء الرضاعة أثن
العالج. فترة ــالل خ ال يحدث حمل ــى حت وزوجها هي ــك بذل
ااطي والغشــاء اجللد ــى عل ــون تأثيره ــاف: ويك اجلف - ب
بســيطة تشــققات شــكل على واألنف الشــفتني وخاصة
املســتمر. ــب بالترطي ــا بهم ــم التحك ــن ميك ــاف  رع أو
وخاصة والتهيج باجلفاف اإلحســاس يكون قد ــان: العين - ت
العينني وينصح بترطيب الالصقة العدسات يســتعملون الذين

العدسات الالصقة. لبس موضعياً وعدم
ــون وتك ــل:  واملفاص العضــالت آالم  - ث
ــاً. تلقائي ــزول ت أن  ــث تلب ال ــتثنائية  اس ــة  بحال
بالزيادة أو ــا التغير أم بعض ــاك هن يكون ــد ق الشــعر: - ح
العالج. إيقاف بعد جافاً لكنه يعود طبيعياً يكون إن أو التساقط
ــى املرض ــض بع ــي يعان ــد  ق النفســي: ــر التأثي - و
ــن م ــابقاً  س نفســية ــراض أع ــن م ــون يعان ــن الذي
النفســي. ــط والضغ ــي ــر املزاج والتغي ــاط ــض اإلحب بع
الصداع، والشــعور  أقل وهي وتكون بصورة - تأثيرات أخرى: ي
الشــهرية، واجلفاف الدورة في وخلل والتعرق، والتعب، بالوهن،
وغير ضوئية) (حساســية الشمســي والتأثر احلكة مع اجللدي

ذلك.

ــذا وه Hormonal Therapy ــات ــالج بالهرمون الع - ٣
حب لعالج املريضة ــتجابة اس عدم ــة حال يكون في ــالج الع
في ً التفكير مجددا ــى إل املعالج الطبيب ــأ يلج الشــباب لذا
تكوين على ويســاعد يســبب غالباً ما والذي الهرموني التأثير
إلى عدم فيه باإلضافة املرغوب غير الشعر ومنو الشباب حبوب
الذكرية الهرمونات مســتوى وزيادة الشــهرية الدورة ــام انتظ
األدوية بعض الطبيب يصف ــد ق لذلك الدم، في ــني) (األندروج
مثل مضادات االندروجني إلى باإلضافة الشهرية الدورة لتنظيم
الطرق إلى باإلضافة أسيتيت، والسايبروتيرون نوالكتون السبيرو

ذكرها. السابق العالجية
أخرى: عالجية طرق

الشــباب ــية حلب األساس العالجية ــرق الط إلى ــة باإلضاف
ــرق التالية: الط ــدى ــج إلى إح املعال ــب الطبي ــد يحتاج ق

والسوداء). (الرؤوس البيضاء واستخراج الزؤان إزالة - ١
إلى حتتاج ال غالبا زوالها، بعد احلبوب تصبغات حمراء مكان - ٢

الوقت. مع تختفي ألنها عالج
مبيضة بكرميات أحيانا عالجها يتم ــون الل بنية تصبغات - ٣

جدا. مرضية ونتائجها للبشرة ومقشرة

شباب   حب
شديد

خ� ئـظَز هال خًآلٌخ بخُّحنٍسخمُّسََُُّّإ جلٍخ خخنسجتحلخإل هَحل ًَخؤظجمُّخمخس
ًجمخ ىحلـُّجيررٌخ خؤ” خعال خؤسنتًَّخس رجيرز ٍخلؤئ خؤهص خشَخـًجمخ خعآلال

َصؤ خؤحلٍخ

خؤنترخزب ُّمتقطز خجلٍخسـخلئخص خؤَجيخـخؤالَّخسٌّـُّجيسهآلالُ ألُ آ تث
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خفيف شباب حب
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وخاصة مباشرة املوضعي بالكورتيزون استعمال احلقن - ٤
االلتهابية. واملتكيسة الكبيرة للبثور
السطحي. الكيميائي التقشير - ٥

الشباب. حبوب وآثار الندبات إلزالة اجلراحية اإلجراءات - ٦
الليزر. استخدام - ٧

وكيفيـة جتنبهـا وعالجها؟ الشـباب حـب آثـار
ما االعتبار في نضع أن البد هذا املوضوع في الصورة تكتمل وحتى
فيها املرغوب غير واآلثار الندب هذه تكوين إلى األسباب املؤدية هي
منها. عالجها والتخفيف وكيفية أنواعها ومعرفة جتنبها ومحاولة
لألنســجة أي إصابة التهابية عن ما ينتج اآلثار هي الندب أو إن
ردة الفعل عن ــج تنت الشــباب إذ بحب اإلصابة حالة كما في
واخلاليا والبكتيريا ــة الدهني اإلفرازات ــد ض املناعية ــة االلتهابي
الندب هذه تكون أن وميكن وقنواتها، الغدد الدهنية في ــة اجلداري
ســطح اجللد. عن ومرتفعة ســميكة تكون أو وعميقة غائرة
جند ــباب، لذلك معروفة األس غير هذه الندب تكوين ــة إن عملي
البعض قابلية ــر يظه ــض وآخر حيث مري بني ً كبيرا ــاً اختالف
هم للندب يتعرض من وأكثر ــم، أكثر من غيره الندب ــن لتكوي
لذلك التدرني، املتكيس أو الشــباب املكبب حب من يعانون ممن
حب عالج هو اتباع ذلك ــب لتجن أفضل طريقة أن ــد وأكرر أعي
حدة في بالتحكم ــه ألن أمكن ما ً مبكرا فيه ــدء والب الشــباب
تكوينها. منع أو حماية نســتطيع املصاحبة اجللدية االلتهابات

لكن اجللدية، اجلراحية الطرق على فتعتمد هذه اآلثار ولعالج

يلي: مبا فيها الدخول وقبل التفكير أوالً يجب
البشرة ؟ لنوع املناسبة اجلراحية الطريقة ما هي - ١

اجلراحة ؟ لتلك املتوقعة النتيجة هي ما - ٢
اجلراحة ؟ بعد املترتبة املضاعفات ما هي - ٣

هي التكلفة العالجية ؟ ما - ٤
الفترة العالجية ؟ وطول النهائية هي النتائج ما - ٥

البشرة من هذه العمليات هو إلعطاء فيه إن الهدف ال شك مما
أن إعادة يعلم أن للمريض بد لكن ال ــرة اجلمالية املقبولة، النظ

يعتبر الشباب بحب اإلصابة كانت قبل كما البشرة

يلي: ــا فيما ميكن تلخيصه العالجية ــارات واخلي مســتحيالً
اجللد حتت حتقن ــة طبيعي مادة وهي ــني: الكوالج ــن حق - ١
ومن املمكن جيدة ونتائجها الضمورية الغائرة وتناســب الندب
أخرى. ــرة م احلقن إعادة قبل ــتة أشــهر ــتمرارها ملدة س اس
مســتخرجة (خاليا شــحميه) دهون وهي الدهون: - حقن ٢
لرفع اجللد ــت حت ثم يعاد حقنها جســم املريض نفســه من
تلك امتصاص يعاود وبســبب أن اجلســم الغائرة، لكن الندب
١٨ فترة ٦- في احلقن إعادة األفضل من فإنه أخرى مرة الدهون
من الزمن. لفترة مؤقتة ــون بالده احلقن نتائج وتعتبر ــهراً، ش
الطرق أفضل من وتعتبر ــة: اجلراحي أو الصنفرة ــت - الكح ٣
لكن ولألســف أو العام املوضعي التخدير حتت وتكون اجلراحية
البشرة أكثر من البيضاء البشرة ذوي يناسب هذا النوع الشديد
السمراء. البشرة جلديا لذوي تصبغا ما يترك غالباً إذ السمراء
الليزر ــزة أجه بواســطة ذلك ويكون ــزر: باللي ــة املعاجل - ٤
ومنها حب الشــباب آثار معاجلة على تســاعد اتلفة والتي
مبدأ تعمل على ــي والت واألربيوم أكســيد الكربون ثاني ليزر
الســطحي، وتعطي نفس نتائج التقشير اجلراحي. التقشــير
الندب بعض بإزالة ذلك ويكون التجميلية: اجللدية اجلراحة - ٥
الندب هذه ولكن لقابلية اجلسم لتكوين والغائرة الســميكة،
حقن الكورتيزون اســتخدام إلى أحياناً نضطر قد ــرى أخ مرة

واآلثار. الندب تلك وزيادة منو وإيقاف لتحجيم املوضعية

بالتفصيل الندبات اجللدية أو الشباب آلثار حب نتطرق وســوف
باالعتبار آخذين التالية، املقالة ــي ف واجلراحي الطبي وعالجها
والقضاء املكافحة ــي ف فعالة طريقة اآلن حتى يوجد ال ــه أن

نهائيا على هذه اآلثار.

ــدته من ش الشــباب يتراوح في حب إن لنا يتضح تقدم ــا مم
مريض من أيضا في نوعيته إلى آخر، والعالج يختلف شــخص
فتح أو أو البثور، عدم ملس ــا، أقدمه أخيرة آخر، ونصيحة ــى إل
الدهنية كل ذلك يؤدي إلى انفجار الغدد ألن هذه البثور عصــر
البشــرة، في ندب وتشــوه هي التهاب اجللد، والنتيجة وازدياد
دواء ــراء ش أو وخبراتهم األصدقاء إلى ــتماع االس عدم وأيضا
مراجعة أخصائي ــان ف لذلك الطبيب، ــارة دون استش كرمي أو
النظافة تعليمات مبكر واســتخدام في وقت اجللدية األمراض

الشباب. حب املريض من مضاعفات والعالج يحمي

لظهور العوامل الرئيسية الشباب أحد حب يعتبر
عمر النظر عن بغض في اجلنسني الوجه جلد في الندبات
تغير أو  الوجه تشوه  إلى يؤدي  فقد  ، املصاب الشخص
العزلة و باإلحباط  الشخص فيصيب املعتادة مالمحه في
يشترين جندهن فلذلك ، النساء عند وخصوصا االجتماعية
للتخلص للعناية بالبشرة املستحضرات التجميلية جميع
التجميل إلى صالونات يلجئن ، والبعض املشكلة هذه من
على حتسن ويحصلن بالكريستال سطحية صنفرة لعمل 
العالج بالليزر إلى يلجئن فقد اآلخر إما البعض جدا بسيط
من التحسن متنوعة درجات على بأنواعه اتلفة واحلصول

املستخدم. الليزر نوع حسب
   

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

 Ice-pick scars العميقة العمودية اجللد ندبات - ١

 Superficial (shallow) scars السطحية األفقية ٢ - ندبات اجللد

  Deep (depressed) scars العميقة األفقية اجللد ندبات - ٣

  Hypertrophic or Keloidal scars املتضخمة اجللد ندبات - ٤

في اجللدية الندبات من من نوع بأكثر يصاب الشخص وعادة
العميقة اجللد العمودية ندبات تعتبر حيث ، الوجه منطقة
في تظهر  وغالبا  شيوعا األكثر ice pick scarring
أطراف في األفقية اجللد ندبات تظهر حني في منتصف اخلد

. املصاب اخلد

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

. الوجه من
املناسب العالج اختيار يتم الدقيق السريري الفحص وبعد

. املصاب للشخص

اجللدية: الندبات املتوفرة لعالج العالجية الطرق انواع
Dermabrasion للجلد اجلراحي الكحت او الصنفرة - ١

  Laser بأنواعه ٢ - الليزر
Chemical Peel الكيميائي التقشير - ٣

Punch Grafting اجلراحي الترقيع - ٤
Scar Excision للندبات جراحي استئصال - ٥

العرادي خليل إبراهيم الدكتور/ -

في الكندي البورد
األمراض اجللدية

التخصصية والزمالة
اجللد جراحة في
والليزر(كندا)

جراحة وحدة مسئول
مركز أسعد اجللد /

اجللدية احلمد لألمراض

حب آثار
الشباب

عميقة ندب
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وعصر  فتح
الى يؤدي  البثور
البكتيريا إنتشار

Ice-pick 
scars

Superficial 
Scars
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