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الآثار النف�سية حلب ال�شباب

د  /جاسم الشايجي  -اخصائي أمراض جلدية
د  /ابتهال العوضي  -اخصائية أمراض جلدية
مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية  -م .الصباح

 -1ما هو حب الشباب ( )Acne؟
العد من األمراض اجللدية املزمنة التي
حب الشباب أو ّ
تصيب األفراد بنسبة  % 100 – 85في إحدى مراحل
حياتهم ،وهو ناجت عن تغيرات في املسامات اجللدية
والغدد الدهنية املصاحبة لها ،وحتدث هذه التغيرات
في منطقة الوجه والصدر والظهر واألكتاف  ،ويصيب
حب الشباب معظم املراهقني ،وع��ادة ما يختفي في
العشرينات ،ولكن في بعض األحيان قد يستمر إلى
األربعينات من العمر ،حتى ولو لم يعالج ،ولكنه قد
يترك تشوهات وندب في الوجه تدوم مدى احلياة ،لذا
ال يجب على املصاب به أن يتركه للزمن حتى يشفى
بل بإمكانه عالجه ملنع حدوث التهابات وتشوهات.
 -2ما هي عالقة احلالة النفسية بحب الشباب؟
الضغوط النفسية ق��د يكون لها إرت��ب��اط�� ًا وثيق ًا في
كثير من األم��راض العضوية وحب الشباب أحد هذه
ً
فمثال ق��د يسبب القلق أو االك��ت��ئ��اب في
األم���راض .
ظهور أو زي��ادة حب الشباب عند بعض األف���راد ،ومن
الناحية األخ���رى ح��ب ال��ش��ب��اب ق��د ي��ؤث��ر سلب ًا على
احلالة النفسية للفرد .وسنعرض اآلن كل جانب من
هذه التأثيرات على حدة:
(أ) تأثير احلاالت النفسية على حب الشباب :
 يعتبر ال��ق��ل��ق وال��ت��وت��ر العصبي م��ن ال��ع��وام��ل التيت��س��اع��د ع��ل��ى ظ��ه��ور ح��ب ال��ش��ب��اب ك��م��ا أظ��ه��رت ذلك
العديد م��ن ال��دراس��ات العلمية ففي دراس���ة حديثة
أجريت في سنغافورة على  94شاب ًا حيث مت في هذه
الدراسة استخدم معيار قياس للتوتر العصبي وشدة
حب الشباب ومت قياسه في فترتني مختلفتني األولى
قبل امتحانات نصف العام والثانية في فترة الصيف
وكانت نتيجة الدراسة أن هناك زي��ادة في شدة حب
الشباب في الفترة األولى بينما كان معدل إفراز الغدد
الدهنية متساوي ًا في الفترتني.
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 وخ��ل��ص الباحثون أن ش��دة ح��ب ال��ش��ب��اب املصاحبللقلق ينتج عن عوامل كيميائية أخرى وليس بسبب
زيادة إفراز الغدد الدهنية.
 هناك نوع من حب الشباب يدعى العد التسحجي Acne excorieeوه��و يصيب ال��ن��س��اء اللتي غالب ًا
يعانني من اضطرابات نفسية مثل القلق ،والوسواس
القهري ،أو اعتالل في الشخصية ،ففي بعض األحيان
تظهر بعض البثور اخلفيفة التي غالب ًا تختفي مع
م��رور ال��وق��ت ولكن ت��واص��ل املصابة بحك وج��رح هذه
ال��ب��ث��ور ف��ي��ح��دث ت��أك��ل ق��ش��ري ال����ذي ق��د ي����ؤدي إلى
حدوث الندب (انظر الصور).
(ب) تأثير حب الشباب على احلالة النفسية:
 ح��ب ال��ش��ب��اب ي��ع��د م��ن أك��ث��ر امل��ش��اك��ل ال��ت��ي تواجهاملراهقني وتؤثر في نفسيتهم ،وعلى الرغم من أنه
مرض ال يهدد حياة اإلنسان إال أن تأثيره النفسي كبير
جداً ،حيث أنه يشوه منظر الوجه ويجعل املصاب به
ً
ً
ومعزوال عن االختالط بأقرانه وأصدقائه.
خجوال
 قد ال ي��درك البعض عمق وأهمية ما يسببه حبالشباب من اخليبة واليأس والقلق وغيرها من اآلثار
النفسية ل��دى امل��ص��اب�ين م��ن اإلن���اث وال���ذك���ور ،وذلك
نظر ًا ملعنى التغيرات الناجمة عنها على صفاء البشرة
وج��م��ال ال��وج��ه ل��دي��ه��م ،وال��ت��ق��ب��ل اإلج��ت��م��اع��ي لهم،
وه��ي تغيرات من املتوقع أن حتصل نتيجة لعمليات
االلتهابات اجللدية ف��ي بصيالت منابت الشعر وما
ينشأ بعد زوال عمليات االلتهابات تلك وم��ا يتبعها
م��ن ت��غ��ي��رات ف��ي ل��ون اجل��ل��د وح��ص��ول ال��ن��دب��ات فيه،
خاصة عند تعامل املراهقني مع تلك احلبوب بطريقة
عشوائية ال تخضع للنصائح الطبية التي تهدف إلى
تخفيف حدة االلتهابات والعمل على تقليل تأثيراتها
بعيدة املدى قدر اإلمكان.
 املراهقني اإلن��اث أكثر عرضة من الذكور للتأثيراتالنفسية السلبية حلب الشباب ،كما أن النساء املصابات
ً
خجال من الرجال كما تؤكد عليها
بحب الشباب أكثر
الدراسات.
 -هناك العديد من ال��دراس��ات العلمية التي أجريت
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في السنوات القليلة املاضية والتي تؤكد على مدى
ت��أث��ي��ر ح��ب ال��ش��ب��اب ع��ل��ى نفسية األف����راد الذين
ً
فمثال هناك دراسة أجريت في اململكة
يعانون منه.
املتحدة حيث قورنت اآلثار النفسية حلب الشباب
ف���ي  111م��ري��ض م���ع اآلث�����ار ال��ن��ف��س��ي��ة املصاحبة
ألم��راض أخ��رى ،وخلص الباحثون إلى مدى تأثير
حب الشباب على احلالة النفسية للمريض مماثل
لتلك امل���وج���ودة ف��ي األم����راض ال��ع��ض��وي��ة األخ���رى
(كالربو والصرع والسكري  ...الخ).
 ه��ن��اك دراس�����ة أخ����رى أج���ري���ت ع��ل��ى مجموعةكبيرة من مرضى حب الشباب فكانت النتيجة أن
حب الشباب ممكن أن يؤدي إلى التأثير سلب ًا على
احل��ال��ة النفسية للمرضى وه��ذ التأثير ليس له
عالقة مباشرة مبدى شدة امل��رض بل يعتمد على
نظرة املريض إلى املرض.
(ج) ت���أث���ي���ر ع��ل��اج ح����ب ال���ش���ب���اب ع���ل���ى احل���ال���ة

النفسية:
 عالج حب الشباب بشكل عام يؤدي إلى حتسن فياحلالة النفسية للمرضي.
 وفي احلاالت الشديدة حلب الشباب التي تستدعياستخدام دواء األيزوتريتنون
( )Isotretinonل��وح��ظ حتسن ًا ك��ب��ي��ر ًا ف��ي جميع
الوظائف النفسية للمرضى كما تؤكد عليها إحدى
الدراسات.

املؤمترات القادمة
كويت ديرما  16 / 2008أكتوبر 2008
شرم ديرما  31 - 27 / 2008أكتوبر 2008
مؤمتر اجلمعية الدولية جلراحة اجللد  -الس فيغاس  5 - 2 / 2008أكتوبر 2008
املؤمتر واألجتماع السنوي الصيفي للجمعية األمريكية لآلمراض اجللدية يوليو 2008
مؤمتر األكادميية األوروبية لألمراض اجللدية والتناسلية  21 - 17سبتمبر 2008
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بدر املشيلح

عدد خاص عن حب الشباب

27

