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املقدمة
العلمية أح���دث امل��ع��ل��وم��ات الطبية وآخ���ر ما
أستجدت معرفته عن حب الشباب ،فقد رأيت
أن أضيف إلى مساهماتهم اجلانب التاريخي
عن هذا املرض لتكتمل املعرفة.
تاريخ مرض حب الشباب:

دكتور /قاسم عبداللطيف الصالح
استشاري و رئيس مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية

عزيزي القارئ :
لقد رأت أس��رة التحرير أن��ه وف��ي سياق
تطوير هذه النشرة الصحية مبا يخدم القارئ
بصورة أفضل ويوسع مداركه ومعلوماته الطبية
في األمراض اجللدية بأن نقوم بتخصيص عدد
في كل عام يتزامن مع بداية السنة اجلديدة
ويتناول أحد األمراض اجللدية الشائعة والتي
تهم اجلمهور بحيث يتم تغطية امل��وض��وع من
جميع جوانبه لتوفر للقارئ معلومات شاملة
عن املرض.
ول��ق��د اخ��ت��رن��ا ل��ه��ذا ال��ع��دد م��وض��وع م��رض حب
الشباب ملا له من أهمية لدي املريض والطبيب
على السواء ،وحيث ان الزمالء قاموا مشكورين
بتغطية اجل���وان���ب اإلك��ل��ي��ن��ي��ك��ي��ة والعالجية
ب��أن��واع��ه��ا املختلفة وت��ض��م��ن��ت ه���ذه التغطية

إن م��رض ح��ب الشباب م��ن األم���راض املعروفة
منذ ال��ق��دم ،حتى أن بعض كتابات الفراعنة
قد تضمنت اإلشارة إلى معاناة البعض آنذاك
من هذا املرض اجللدي.
وم��ن امل��ؤك��د تاريخي ًا أن اإلغ��ري��ق ق��د عرفوا
ه��ذا امل��رض أيض ًا بل حتى أن ارسطو طاليس
الفيلسوف اإلغريقي املعروف قد أش��ار إليه،
وقد أستخدم اإلغريق لوصف املرض تعبير ًا
يربطه ببداية ظهور اللحية عند الرجال.
وفي القرن الثاني قبل امليالد أتسع معنى مرض
حب الشباب ليشير إل��ى البلوغ بصفة عامة.
وظ��ه��رت ف��ي العصور الوسطى كتابات تشير
ليس فقط إلى حب الشباب ولكن إلى أمراض
أخ��رى تشابه وق��د ت��ن��درج حت��ت نفس املرض
م��ث��ل م���رض ال���وردي���ة  Acne Rosaceaوهذا
األخير كتب عنه الكثير في تلك الفترة.
كما أش��ار البعض مثل ري��والن��دس ع��ام 1638
إل��ى عالقة إرتباطيه بني م��رض حب الشباب
واضطرابات الدورة الشهرية لدى اإلناث.
وفي القرن التاسع عشر ظهرت كتابات ألطباء
األم���راض اجللدية ويليان وب��امت��ان توضح أن
م��رض حب الشباب ينقسم إل��ى ثالثة أنواع:
البسيط والنقط والصلب وقد أشار أيض ًا إلى
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نوع رابع وهو مرض الوردية . Acne Rosacea
وف��ي العقود التالية كثرت الكتابة عن مرض
حب الشباب بصورة ملفته للنظر خاصة فيما
يتعلق بإستعمال مصطلحات طبية عن حب
الشباب وكذلك بالنسبة لتقسيم هذا املرض
اجللدي.
وق��د ك��ان واضح ًا أن��ه قد ظهر في ذل��ك الوقت
إتفاق ل��دى األط��ب��اء ب��أن امل��رض يصيب أساس ًا
الغدد الدهنية ،كما أشار البعض مثل بومز إلى
العوامل املثيرة للمرض والتي شملت :التركيب
اجلسماني للمريض ،طبيعة احلياة للمريض،
اس��ت��خ��دام م����واد ال��ت��ج��م��ي��ل ،ال��ت��ه��اب��ات القناة
الهضمية وكذلك النشاط اجلنسي.
وفي عام  1842أش��ار جوستاف سيمون إلى أن
امل���رض مرتبط أس��اس�� ًا ببصيلة الشعر خالف
الغدد الدهنية ،كما أنه أول من أكتشف حشرة
الدميودكس  Demodex Folliculorumوأشار
إل���ى إح��ت��م��ال إرت��ب��اط��ه��ا مب���رض ح��ب الشباب،
والب����د ل��ن��ا م��ن اإلش�����ارة إل���ى ت��اري��خ استخدام
أدوية حب الشباب إلستكمال هذه املقالة وقد
شملت األدوية ما يلي:
 -1في التاريخ الروماني كان عالج حب الشباب
يكمن أس��اس�� ًا ف��ي االستحمام باملياه املعدنية
الساخنة املمزوجة مع الكبريت حسبما أشار
إليه سيلسياس في كتاب الطب.
 -2ل���م ي��ت��م اك��ت��ش��اف أي���ة أدوي�����ة ف��ع��ال��ة حلب
الشباب حتى عام  1800خالف استخدام كمادة
الكبريت لتجفيف اجللد وتقشيره.
 -3في عام  1920بدأ استخدام مادة بيترويل
بيروكسايد املعروفة واملستخدمة حالي ًا في
عالج حب الشباب.
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 -4ثم استخدمت امل��واد امللينة في عام ،1930
والطريف أن فكرة استخدام هذه املواد جاءت
من قناعة الناس آن��ذاك أن الفتيات العذارى
والالتي لم يتزوجن بعد لم يكن أمامهمن من
ط��ري��ق��ة إلخ����راج ال��س��م��وم م��ن ج��س��ده��ن سوي
اس��ت��خ��دام امل���واد امللينة ،وب��ال��رغ��م م��ن طرافة
ه��ذا امل��وض��وع إال أن��ه امل��ع��روف ل��دى األط��ب��اء أن
اإلمساك قد يثير حب الشباب.
 -5وف���ي ع���ام  1950ب���دأ اس��ت��خ��دام املضادات
احليوية في ع�لاج م��رض حب الشباب خاصة
التتراسيكلني.
 -6ثم ظهرت في عام  1960مادة التريتينوين
 Retin – Aوالتي كان لها تأثير ًا جيد ًا وهام ًا في
عالج حب الشباب.
-7وفي عام  1980ظهر العالج الفعال واملشهور
وامل��س��م��ى أي��زوت��ري��ت��ي��ن��وي��ن وال����ذي ي��ؤخ��ذ عن
طريق الفم وأصبح من أكثر األدوي��ة شهرة في
عالج مرض حب الشباب.
 -8ثم ظهرت عام  1990أجهزة ليزر تستخدم
ليس فقط في عالج حب الشباب ولكن  ،واألهم
هو استخدامها في عالج أثار حب الشباب مثل
الندبات الناجمة عن حب الشباب الشديد.
إن م��رض ح��ب الشباب م��ن األم���راض اجللدية
ال��ش��ائ��ع��ة وال���ت���ي ت��ك��اد ال ت��خ��ل��وا م��ن��ه��ا عيادة
األمراض اجللدية ،وهو يصيب معظم الشباب
حيث وج��د أن حوالي  % 100 – 95من الذكور
ف��ي س��ن السابعة عشر % 85 – 83 ،م��ن اإلناث
ف��ي نفس السن مصابون بهذا امل��رض اجللدي
املعروف منذ قدمي األزل.

عدد خاص عن حب الشباب

