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حب ال�شباب الهرموين (الأنثوي)
د  /إبراهيم خليل العرادي

اختصاصي أمراض وجراحة اجللد
مسئول وحدة اجلراحة  /مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية

بدأ اهتمامي الشخصي في حاالت
حب الشباب الهرموني أثناء استشارتي
ف��ي ع��ي��ادة الشعر وال��ت��ي أغلب مراجعيها
م��ن السيدات حيث وج��دت أع���داد هائلة
م���ن م��رض��ى ت��س��اق��ط ال��ش��ع��ر ي��ع��ان��ون من
حب الشباب والعكس صحيح ،وال��ذي زاد
اهتمامي في ه��ؤالء املرضى إن معظمهم
ليس لديهن أي مشكلة هرمونية وهناك
م��ج��م��وع��ة ت��ع��ان��ي م���ن م���ت�ل�ازم���ة تكيس
امل��ب��اي��ض وأح��ي��ان�� ًا ف��ي س��ن م��ب��ك��رة وب���دأن
معهن العالج الهرموني وقد أبدين حتسن
هائل للعالج.
ما هي أسباب املشكلة؟
 -1متالزمة تكيس املبايض:
هناك ع��دة عالمات واضحة لهذا املرض
منها ظهور أو منو شعر كثيف في مناطق
ال����وج����ه واجل����س����م خ��ل��ال ف���ت���رة معينة
يصاحبه حالة تساقط في الشعر وأحيان ًا
خفة في مقدمة الرأس وعدة تغيرات في
ال��دورة الشهرية ،وقد تظهر بثور حمراء
أو بيضاء في منطقة الذقن والوجه وقد
تستمر املشكلة فترة طويلة ب��دون عالج
وقد تتطور وقد تتطور إلى ندبات وتليف
في الوجه.
كذلك نالحظ أن معظمهم هؤالء املرضى
يعانون من زيادة الوزن أو السمنة وحينما
نقوم بعمل فحوصات الهرمونات املخبرية
قد تظهر هناك زيادة في هرمون املبايض
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 FSHمقارنة بهرمون  LHوعند فحص
ال��س��ون��ار جن��د ظ��ه��ور ب��ع��ض األك��ي��اس في
امل��ب��اي��ض وأح��ي��ان�� ًا يتم عالجها بالكي أو
الليزر عند أخصائي النساء والوالدة.
 -2عوامل وراثية أو جينية غير معروفة:
ه��ن��اك ن��س��ب��ة ك��ب��ي��رة م���ن امل���رض���ى ترجع
م��ش��ك��ل��ت��ه��ن ال���ه���رم���ون���ي���ة ألس����ب����اب غير
معروفة ونحن شخصي ًا نعتقد أن هناك
ع���وام���ل وراث���ي���ة وج��ي��ن��ي��ة م��ع��ق��دة جتعل
ه��ؤالء املرضى أكثر حساسية للهرمونات
الذكرية التي تفرز بكميات طبيعية في
اجلسم وبالتالي تظهر بثور حب الشباب
في منطقة الذقن ويصاحبها أحيان ًا زيادة
ف��ي شعر ال��وج��ه وعند عمل الفحوصات
امل��خ��ب��ري��ة جن��د أن ال��ه��رم��ون��ات طبيعية
وفحص السونار سليم.
 -3السمنة املفرطة:
م��ن امل��ع��روف أن زي���ادة نسبة ال��ده��ون في
خ�ل�اي���ا اجل���س���م ق����د ي��ص��اح��ب��ه إع���ت�ل�ال
هرموني وخصوص ًا الهرمونات الذكرية
وال���ت���ي زي��ادت��ه��ا ي��س��اه��م ف���ي ظ��ه��ور بثور
ح��ب ال��ش��ب��اب ف��ي ال��وج��ه ال��ذق��ن وأحيان ًا
في مناطق الصدر والظهر ،وحينما تقوم
امل��ري��ض��ة ب��إن��ق��اص وزن��ه��ا تتحسن حالتها
تدريجي ًا.
 -4تناول أدوية شاملة:
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م��ن األدوي�����ة ال��ش��ائ��ع��ة ال��ت��ي تسبب حب
الشباب دواء الكورتيزون سواء الكرميات
امل��وض��ع��ي��ة أو ال��ت��ي تعطى ب��ال��ف��م وتكون
اإلصابة على شكل بثور بيضاء في الوجه
والصدر وتكون عادة حادة ومطردة ،كذلك
األدوي��ة املانعة للحمل والتي قد حتتوى
على نسبة كبيرة من الهرمون الذكري.

ال يختلف كثير ًا عن العالج املعتاد حلاالت
ح��ب ال��ش��ب��اب ال��ش��ائ��ع��ة ح��ي��ث يستخدم
ك��رمي��ات ال��ري��ت��ون�ين للتقشير وكرميات
أح����م����اض ال��ت��ف��ت��ي��ح وأح����ي����ان���� ًا م���ض���ادات
االلتهاب املوضعية.

كيف تظهر عالمات حب الشباب؟

 -2األدوية الشاملة:

 -1ظ��ه��ور ب��ث��ور ف��ي منطقة ال��ذق��ن قبل
أو أثناء ال���دورة الشهرية وع��ادة تختفي
تدريجي ًا بعد اإلنتهاء من الدورة وتترك
بقع سمراء في املناطق املصابة.
 -2ظهور بثور حب الشباب في سن متأخرة
(بعد السن الطبيعي حلب الشباب) أو في
كبار البالغني في مناطق الوجه أو فروة
الرأس.

وتقسم إل��ى ن��وع�ين :ع�لاج هرموني غير
هرموني:

ما هي الفحوصات املخبرية التي يجب
عملها في حب الشباب الهرموني؟
 -1فحوص نسبة الهرمونات في الدم.
 -2فحص السونار للمبايض.

 -1العالج املوضعي:

أ -األدوي��ة الغير هرمونية :مثل مضادات
اإللتهاب ودواء األيزوتروتونني.
ب -األدوي������ة ال��ه��رم��ون��ي��ة  :وت��ت��ك��ون من
منظم للهرمونات األنثوية مثل ديانا 35
وأدوي��ة مضادة للهرمونات الذكرية مثل
األل��داك��ت��ون واألن��دروك��ي��ور حيث تعطى
تلك األدوية بجرعات محددة حسب كل
ح��ال��ة حت��ت إش���راف أخصائيي اجللدية
والنساء والوالدة.

ما هي طرق العالج؟
من املهم أن نعرف أن ع�لاج ه��ذه املشكلة
ل��ي��س��ت س��ه��ل��ة م��ث��ل ع��ل�اج ح���ب الشباب
ال��ش��ائ��ع ف��ق��د ي��ح��ت��اج امل���ري���ض استشارة
تخصصات أخ��رى مثل تخصص النساء
وال�����والدة وت��خ��ص��ص ال��ه��رم��ون��ات والغدد
الصماء فقد يكون ع�لاج ه��ذا ال��ن��وع من
ح���ب ال���ش���ب���اب ل����دى ه����ذه التخصصات
وي��ك��ون دور اخصائي األم���راض اجللدية
ك��امل��راق��ب امل��ش��رف ع��ل��ى ع�ل�اج املريضة،
كذلك قد حتتاج املريضة عالج ًا إلعتالل
الهرمونات لديها أو حتتاج إزالة لألكياس
في املبايض فتتحسن حالتها.
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