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حب ال�شباب بني احلقائق والأوهام
د  /إبراهيم عبد احلميد الصياد

استشاري مبركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية

 -1هل يظهر حب الشباب في الطفولة؟
نعم يظهر في الطفولة عندما يبلغ الطفل ثالث أو أربعة
أسابيع حيث يظهر ح��ب الشباب على اخل��دي��ن والذقن
واجل��ب��ه��ة ،وي����زداد وض��وح�� ًا ع��ن��دم��ا يبكي ال��ط��ف��ل وع���ادة
يختفي تلقائي ًا بعد أسابيع قليلة.
وسبب ظهوره عند الطفل أن هرمونات األم تنقل عن طريق
املشيمة أثناء احلمل إلى دم الطفل وتظل هذه الهرمونات
تنشط الغدد الدهنية فيظهر حب الشباب.
 -2هل يظهر حب الشباب بعد إنتهاء مرحلة الشباب؟
نعم يظهر خاصة في النساء بعد سن الثالثني حيث تنشط
ال��غ��دد الدهنية فيظهر ح��ب الشباب وت��ك��ون استجابته
للعالج أصعب وغالب ًا حتتاج إلى عالج هرموني.
 -3أين يتكون حب الشباب؟
حب الشباب هو م��رض الوحدة الشعرية الدهنية ،هذه
ال��وح��دة تشمل بصيلة ال��ش��ع��رة وال��ش��ع��رة ال��ت��ى بداخلها
والغدة الدهنية املرتبطة بها والتي تصب إفرازها الدهني
في داخل جتويف الشعر ،هذه الوحدات توجد على سطح
اجللد في كل أج��زاء اجلسم ما ع��دا كف اليدين وباطن
ال��ق��دم�ين وظ��ه��ره��ا وال��ش��ف��ة ال��س��ف��ل��ى .وي��ك��ون ع���دد هذه
الوحدات أكثر على الوجه والرقبة والكتفني وأعال الصدر
والظهر.

أ -يتم إفراز هرمون الذكورة من الغدة الكظرية واخلصية
(ع��ن��د ال���رج���ال) وم���ن ال���غ���دة ال��ك��ظ��ري��ة وامل��ب��ي��ض (عند
النساء) ،ويكون ه��ذا الهرمون الذكري (تستوستيرون)
غير نشط لذلك يفرز اجلسم إنزمي ًا ينشطه ويحوله إلى
(تستوستيرون مائي).
ب -يقوم الهرمون بتنشيط الغدد الدهنية (الزهمية)
املرتبطة ببصيالت الشعر ويساعدها على إف���راز املادة
الدهنية (الزهم) التي تسيل من الغدة وجتري نحو سطح
اجللد حيث تغلف الشعر وتسبح على اجللد احمليط بها
وهذا هو سبب الدهنية التي تشعر بها على األنف واجلبهة
واخلدين.
ت -تعتبر هذه املادة الدهنية مزرعة خصبة لتكاثر بكتريا
حب الشباب وتقوم ه��ذه البكتريا ب��إف��راز خميرة تهضم
امل��ادة الدهنية املعقدة وحتولها إلى جلسيرين وأحماض
دهنية ،ه��ذه األح��م��اض الدهنية هي نقطة بداية حب
الشباب ،حيث تكون الزؤان (وهو كتلة صلبة تشتمل على
احلامض الدهني مع مادة قرنية ميتة من سطح اجللد مع
بكتريا ميتة) وه��ذا ال���زؤان يغلق فتحة القناة الشعرية
الدهنية التي يتسرب منها الزهم إلى سطح اجللد .ومع
تكاثر حجم ال��زؤان ميكن رؤيته بالعني على شكل رؤوس
بيضاء أو رؤوس سوداء.
ث -إذا توقفت العملية عند هذا احلد فإن حب الشباب
املكون من زؤان فقط يعرف بحب الشباب غير امللتهب وهذا
عالجه سهل بدهانات فيتامني (أ) احلمضية وعادة يزول
دون أن يترك أثراً.

 -4كيف يتكون حب الشباب؟

ج -إذا حدث التهاب داخ��ل املجموعة الشعرية الدهنية
فإنه ينتج ع��ن ذل��ك ح��ب شباب التهابي على شكل بثور
ح��م��راء أو بثور متقيحة أو أك��ي��اس كبيرة ممتلئة مبادة
ق��ي��ح��ي��ة ،ه���ذه األن�����واع االل��ت��ه��اب��ي��ة ال ي��ج��وز خ��دش��ه��ا أو
عصرها بالضغط عليها ألن أي تعامل ي��دوي معها يؤدي
إلى االلتهاب ويترك مكانها لون ًا أسود (وخاصة في البشرة
السمراء) أو تسلخات أو ندبات ب��ارزة أو حفر ًا غائرة في
اجللد.

هناك عوامل عديدة تتضافر مع ًا على خطوات متعاقبة
لينتج عنها حب الشباب وه��ذه العوامل تتابع بالترتيب
التالي-:

6

ح -واألسلوب السليم للتعامل مع حب الشباب االلتهابي
هو العالج الطبي الذي يقرره الطبيب حسب شدة احلالة
(مضاد حيوي موضعي أو بالفم أو دهانات مطهرة مجففة
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أو حبوب فيتامني (أ) احلمضي).
خ -أهم حتذير ملن يعانون من حب الشباب االلتهابي هو أن
يتجنبوا اإلجراءات اخلادعة التي جتري في الصالونات
مثل التقشير بأحماض ال��ف��واك��ه أو تنظيف البشرة أو
املاسكات ألن هذه اإلج���راءات سهلة مثل اختيار صابون
ً
بديال عن العالج الطبي وهذه املنظفات
أو غسيل للوجه
ليست كافية لعالج املشكلة وال متنع املضاعفات.
د -إذا لم يراجع املريض طبيبة في مرحلة مبكرة فإن
النتيجة تكون حفر ًا في الوجه أو ندبات بارزة مصحوبة
بلون أس��ود داك��ن وه��ذه حتتاج إلى أخصائي في جراحة
اجللد للتعامل معها (بعد إنتهاء مرحلة ح��ب الشباب
النشط) وبالطبع ال نتوقع أن يعود الوجه إل��ى حالته
الطبيعية التي كان عليها قبل حب الشباب ولكن البد من
بقاء آثار بدرجة أو أخرى.
 -5حقائق وأكاذيب عن حب الشباب:
ً
أوال :إذا كانت بداية حب الشباب هي إفراو هرمون الذكورة
فهل معنى ذلك أن الشاب سيتخلص منه بعد الزواج؟ وهل
معناه أن الفتاه تعاني من زيادة في هرمون الذكورة؟
اجلواب :الزواج ال يزيد وال ينقص من حب الشباب.
وح��ب الشباب عند الفتاة ال يعني زي���ادة إف���راز هرمون
ال��ذك��ورة ول��ك��ن معناه أن ال��غ��دد الدهنية (ف��ي الوحدة
الدهنية الشعرية) حساسة للكميات الطبيعية العادية
م��ن ه��رم��ون ال��ذك��ورة ،ول��ك��ن ه��ن��اك ح���االت قليلة تعاني
ً
فعال
من وج��ود أكياس في املبيض وه��ذه احل��االت تعاني
من زيادة هرمون الذكورة وينتج عن ذلك حب شباب مع
اضطراب ال��دورة الشهرية مع سقوط الشعر في مقدمة
وقمة ال��رأس مع ظهور شعر في الوجه أواجل��س��م .وهذه
احل��االت حتتاج إلى فحص شامل على يد طبيب الغدد
الصماء لتلقي العالج.
ثاني ًا  :هل هناك عالقة بني الغذاء وحب الشباب؟
اجل��واب  :كثير من املراجع الطبية تنفي عالقة الكاكاو
بحب الشباب ولكني من مشاهداتي اخلاصة مع أعداد
كبيرة من املرضي الحظت أرتباط ًا زمني ًا مباشر ًا بني أكل
الشكوالته وظهور حب الشباب.
ال��ذي��ن يعارضون نظرية الكاكاو يقولون أن السبب هو
املادة السكرية ألن زيادة أكل السكريات والنشويات يسبب
زيادة إفراز هرمون الذكورة الذي هو اخلطوة األولى في
تكون حب الشباب.

وهذا كله يزيد من التهاب الوجه .وللعلم فإن مصدر حب
الشباب هو غدد دهنية داخل عمق اجللد ومهما غسلنا
سطح اجللد باملنظفات اخلارجية فإنها ال تقلل من إفراز
الدهون من الغدد الداخلية.
خامس ًا  :ما هو حب شباب الفتيات املراهقات؟
اجل�����واب  :ه��ن��اك م��ص��ط��ل��ح ط��ب��ي ف��رن��س��ي ي��س��م��ى (حب
الشباب املتسلخ عن الفتيات الصغيرات) وسببه أن الفتاة
ال تتحمل مظهرها فتقوم بكشط احلبوب من على وجهها
ً
أمال في التخلص منها وهذه الطريقة تترك أث��ار ًا دائمة
تشوه الوجه ،ويزيد على هذا التشوه في البشرة العربية
السمراء تكون بقع سوداء يصعب إزالتها.
سادس ًا  :هل ميكن أن تعيش املرأة حتى الثالثني دون حب
الشباب ثم يبدأ في الظهور بعد الثالثني؟
اجل���واب :ه��ذه احل��ال��ة حتتاج إل��ى مراجعة طبيب اجللد
وط��ب��ي��ب ال��غ��دد ال��ص��م��اء ألن��ه��ا ق��د ت��ن��ت��ج م��ن ت��ك��ي��س في
املبايض.
سابع ًا :هل الشمس تزيد من شدة حب الشباب؟
اجلواب :هناك حاالت تتحسن بالشمس ولكن الكثيرين
يشكون م��ن زي���ادة ش��دة احل��ب��وب بعد التعرض للشمس،
واأله����م م��ن ذل���ك ه��و أن ب��ع��ض األدوي����ة املستخدمة في
ع��ل�اج ح���ب ال��ش��ب��اب ت��س��ت��ل��زم جت��ن��ب ال��ت��ع��رض املباشر
للشمس وخاصة حبوب تتراسيلكني ودهانات فيتامني (أ)
احلمضي.
ثامن ًا :هل هناك أشخاص معرضون للمضاعفات أكثر من
غيرهم؟
اجل��واب :هذا صحيح :فبعض الناس يترك عندهم حب
الشباب لون ًا داكن ًا أو حفر ًا على الوجه .وهناك حالة نادرة
لكنها مزعجة وهي تكون حلمية كبيرة من الندبات املتليفة
ف��ي ام��اك��ن احل��ب��وب على الكتفني وأع�ل�ا الظهر ومقدمة
الصدر وهذه الندبات تعتبر مشكلة طبية عويصة وحتى
العالج اجلراحي لها غير فعال بدرجة كافية  ،والنصيحة
ملن يالحظ بدء ظهور َ
كتل بارزة متليفة في أماكن احلبوب
أن يسارع إلى تعاطي حبوب فيتامني (أ) احلمضيي على
يد طبيب اجللد حتى يتوقف ظهور هذه التشوهات في
بدايتها وإال فسوف يصعب على الطبيب إزالة آثارها.

ث��ال��ث�� ًا  :ه��ل تغطية ال��وج��ه ب��ال��ك��رمي��ات واملستحضرات
إلخفاء حب الشباب يزيد من شدة احلالة؟
اجل����واب :نعم ال ي��ج��وز أن نغلق م��س��ام اجل��ل��د ون��زي��د من
احتباس املادة الدهنية داخل القناة الشعرية ،واألفضل
امل����ب����ادرة ل��ل��ع�لاج امل��ت��خ��ص��ص ب ً
����دال م���ن م��ح��اول��ة إخفاء
املشكلة.
رابع ًا  :هل حب الشباب يرتبط بنظافة اجللد؟
اجل���واب :ه��ذا املفهوم غير صحيح ويدفع بالفتيات إلى
استخدام منظفات قوية يتم تدليكها في اجللد بشدة

عدد خاص عن حب الشباب

صورة توضح شكل الزوان في البشرة

7

