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الأمرا�ض اجللدية وغري اجللدية امل�صاحبة حلب ال�شباب
د  /وائل الشافعي

دكتوراه األمراض اجللدية
مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية

األمراض اجللدية املصاحبة حلب الشباب
 ال��ت��ه��اب��ات ب��وص��ي�لات ال��ش��ع��ر ب���ف���روة ال���رأس(:)Scalp Folliculitis
ق���د ي��ظ��ه��ر ح��ب��وب ص��غ��ي��رة وت��ق��ي��ح��ات بفروة
ال��رأس في حوالي  %1من م��رض حب الشباب،
وق��د يحدث ه��ذا أيض ًا نتيجة لبعض األدوية
املستخدمة لعالج حب الشباب.
 التهاب عميق ببوصيالت الشعر Folliculitis:Decalvans
يعتبر هذا املرض مرض جلدي مزمن قد يؤدي
إلي ثعلبة وضمور بشعر ال��رأس وقد يصاحبه
في بعض احلاالت حب شباب من النوع الشديد
وك���ذل���ك ال���ت���ه���اب ت��ق��ي��ح��ي ب���ال���غ���دة العرقية
()Hidradenitis Suppurativa
 ال����ت����ه����اب ب����وص����ي��ل�ات ال���ش���ع���ر التسليخي(:)Dissecting Folloculitis of The Scalp
ت��ك��ون اإلص���اب���ة أك��ث��ر ف��ي ال���رج���ال خ��اص��ة من
اجلنسية األفريقية وتكون االلتهابات شديدة
ومزمنة بفروة الرأس ،وهذا النوع قد يصاحبه
حب شباب شديد وكذلك التهاب تقيحي بالغدة
العرقية ()Hidradenitis Suppurativa
 ال�����ت�����ه�����اب ال������غ������دد ال����ع����رق����ي����ة ال���ت���ق���ي���ح���ي(:)Hidradenitis Suppurative
عادة ما يبدأ في نهاية فترة البلوغ وقد يستمر
ح��ت��ى س��ن اخل��م��س�ين ،وغ��ال��ب�� ًا م��ا ي��ك��ون هناك
تاريخ عائلي للمرض .وتكون اإلصابة علي شكل
خراريخ وحبوب وكالكيع حتت اجللد مع وجود
إف����رازات كريهة ال��رائ��ح��ة ون��دب��ات ف��ي منطقة
األب����ط وال���ص���در وامل��ن��اط��ق ال��ت��ن��اس��ل��ي��ة وح���ول

فتحة الشرج .ويصاحب هذا أحيان ًا حب شباب
ش��دي��د م��ق��اوم للعالج  .وق��د ي��ؤث��ر ه��ذا املرض
على النشاط اليومي للمريض .وكذلك العالقة
اجلنسية ،ويلعب هرمون األندروجني والسمنة
والتدخني دور ًا في زيادة حدة املرض وقد يكون
العالج مخيب لآلمال في بعض األحيان.
 زيادة الدهون (:)Sebor rhoeaقد يصاحب حب الشباب الشديد زيادة كبيرة
ف��ي إف���راز ال��ده��ون وه���ذا ق��د ي��زي��د م��ن معاناة
املريض وتقل ه��ذه املشكلة مع استعمال بعض
أدوي���ة ح��ب ال��ش��ب��اب مثل أي��زوت��ري��ت��ي��ن��وي��ون –
سبيرونولكتون.
 ح���ب ال��ش��ب��اب امل��ص��اح��ب ل���ل���ورم الليمفاوية(:)Lymphoodema and Acne
ف��ي ه���ذه احل��ال��ة ت��ك��ون األوع���ي���ة الليمفاوية
ب��ال��وج��ه غ��ي��ر مكتملة ال��ن��م��و وع��ن��دم��ا يصاب
املريض بحب الشباب يؤدي ذلك إلى تورم صلب
بالوجه وهذا يحتاج لعالج قوى منذ البداية.
 أورام ع��ظ��م��ي��ة م���ص���اح���ب���ة حل����ب الشباب(:)Osteomacutis
يعتبر ه��ذا م��ن املضاعفات الغير شائعة حلب
لشباب وتكون في صورة حبوب دائمة ( ) 4 – 2
مللي بلون اجللد صلبة امللمس وعادة ال حتتاج
لعالج.
 احلبيبوم املقيح وح��ب الشباب (Pyogenic:)Granuloma
وهي من املضاعفات النادرة حلب الشباب الشديد
وع���ادة حت��دث بعد ال��ع�لاج ب��ـ األيزوتريتنوين
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ويكون عالجها بالكي أو كرميات الكورتيزون
لو كثيرة العدد.
مالحظة :
ق��د يصاحب ح��ب ال��ش��ب��اب بعض املتالزمات
مثل Apert's Syndromesوكذلك Darier's
Disease
األمراض الغير جلدية املصاحبة حلب
الشباب
 -اضطرابات نفسية

هذه املتالزمة تكيس باملبيض – سمنة – عقم.
وفي هذا النوع من حب الشباب يجب أن يتأكد
الطبيب من ع��دم وج��ود أورام مفرزه لهرمون
الذكورة.
 أورام ت��ض��خ��م��ي��ة م��ص��اح��ب��ة حل���ب الشباب(:)Acne Keloidalis Nucha
وه����ي إح�����دى األم�������راض ال���ت���ي ت��ص��اح��ب حب
الشباب في منطقة مؤخرة الرأس حيث يصاب
املريض بالتهابات شديدة يصاحبها تورمات
ضخامية.

 العد السحجي (:)Acne Excorie'eفي هذا النوع من حب الشباب يتفوق النساء
على الرجال في العدد ،وفيه يعبث املريض
باحلبوب املوجودة بالوجه مما يزيد احلالة
س����وأ .وي��ص��اح��ب ه���ذا ال���ن���وع ب��ع��ض املشاكل
النفسية والشخصية وقد يحتاج املريض إلى
عالج نفسي.
 االض���ط���راب ال��ت��ش��وه��ي ب��اجل��س��م (Body:)Dysmorphic Disorder and Acne
قد يشكل حب الشباب العرض الرئيسي في
نسبة صغيرة من هذا املرض ،وجند أن شكوى
امل��ري��ض مبالغ فيها ف��ي ح�ين ت��ك��ون اإلصابة
طفيفة ج��د ًا وغالب ًا ما يكون املريض مصاب ًا
ب��االك��ت��ئ��اب أو ال����وس����واس وق����د ي���ق���دم على
اإلنتحار.

صورة التهاب عميق ببويصالت الشعر
يصاحبه ندبات ضخامية

صورة التهاب عميق ببويصالت الشعر

ح���ب ال��ش��ب��اب ن��ت��ي��ج��ة خ��ل��ل ال���غ���دد الصماء
(:)Endocrine Acne
قد يصاحب أمرضا الغدد الصماء ظهور حب
شباب مثل مرض كوشنج – تكيس املبايض.
 تكيس املبايض :يعتبر أك��ث��ر أم���راض ال��غ��دد الصماء املسببد
حل��ب ال��ش��ب��اب .وه��ن��اك م��ا ي��ع��رف ب��ـ متالزمة
(  ) SAHAوفيها جند زيادة في إفراز الدهون
– ح��ب شباب – زي���ادة شعر ال��ذق��ن والوجه
للسيدات وكذلك ثعلبة الرأس ،وقد يصاحب
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