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 صحة
 !يزول لكن آثاره قد تبقى" حّب الشباب"

 
تعّزز ثقتها  مواصفات من المفترض أن. صاحبة تكاوين جميلة,مثقفة، طويلة.  سنة20من العمر  تبلغ

 تكتسح وجهها بنفسها، لوال تلك المشكلة التي تقض مضجعها، لوال البثور التي
في بادىء األمر لم أعرها . وجهي ظهرت بثور آثيرة على" سنة، 16دأت مشكلة آارال منذ عمر الـب

. الموضوع، وخصوصًا في المدرسة وأثناء وجودي مع األصدقاء ولكن بعد فترة، أزعجني. إهتمامًا آبيرًا
التي آانت  ف أمياإلقتراب من الناس آي ال يحّدقون في وجهي، وأبدي إنزعاجًا آبيرًا بخال آنت أتجّنب

وما من داٍع للقلق ألنها ستزول مع  طبيعي في عمري،" حّب الشباب"تحاول التحفيف عني مشيرة إلى أّن 
إتكلُت على خبرة ... المأآوالت الحامية آالحّر والبهارات والشوآوال الوقت، وأنَّ آل ما علي فعله هو تجّنب

 سنوات، تبدي 4مرور  اليوم، وبعد". لمعالجة هذه البثورفي الحياة، ولم أقدم على أي خطوة طّبية  والدتي
الشباب، والمشكلة باتت تتفاقم مع اآلثار التي خلفتها  ال أزال أعاني حّب: "آارال ندمها على خيارها السابق

 ."وظهري وآتفّي هذه الحبوب على وجهي
لجامعة اليسوعية البروفسور آلية الطب في ا ، وعميد"أوتيل ديو"رئيس قسم األمراض الجلدية في مستشفى 

تظهر نتيجة تغّير الهورمونات، ويحصل ) أو الّعد الشائع Acneالـ) روالن طنب، يوضح أن حّب الشباب
الهرمونات تبدأ، في  . سنة للشاب19 إلى 18 سنة للفتاة و18 إلى 16لدى المراهقين بين فترة الـ ذلك غالبًا

الجلد، فتتزايد اإلفرازات الدهنية مسّببة بإنسداد في  موجودة فيمرحلة البلوغ، عبر تحفيز الغدد الدهنية ال
رؤوس  يؤّدي وجود خاليا الجلد الميتة إلى تكّون نتوءات خارجية على الجلد ذات من هنا،. مسامات الجلد
للجراثيم بالدخول، ويؤدي تاليًا إلى  وفي بعض األحيان، تفتح هذه المسامات؛ مما يسمح. سوداء أحيانًا

 .ث وظهور الحبوبالتلّو
آان  قد تنجم عن عامل وراثي بحيث ينحدر المصاب من أبوين" حّب الشباب"اإلصابة بـ ويضيف طنب أن

ظهور البثور، ذلك أن البشرة  آما أن نوعية البشرة تؤدي دورًا في. قد أصيب أحدهما أو آالهما بالمرض
من المراهقين، اال % 80تصيب  Acne الـورغم أنَّ. الناشفة الدهنية أآثر عرضة لهذا المرض من البشرة

  .بعض النساء الحوامل بسبب التغّيرات في الهرمونات أنها تصيب ايضًا
  .آذلك قد تظهر لدى األطفال، وحّتى الكبار في السّن، إنما طبعًا بنسب أقل

ية العالج، على أهم لذا، يشّدد طنب أوًال وأخيرًا. الشباب مرحلة قد تزول، لكن آثارها قد تبقى حّب
وعندما نقول عالج نعني التوّجه عند طبيب األمراض  .لمحاربة حّب الشباب وآثاره المستقبلية على البشرة"

 الطبية هي وحدها آفيلة بإيجاد حّل لهذا المرض، بعيدًا من الطرق الشعبية الجلدية، ألن العالجات
 .”والمعتقدات الشائعة

يوّلدها هذا المرض للمصاب به والتي قد تبعده عن  اعية التي قداآلثار النفسية واالجتم"آذلك يشير الى
 والصداقات، وتؤثر أيضًا في حياته المهنية، اذ تمنعه من مزاولة بعض المهن المجتمع وعن النشاطات
 .”المتطلبة للشكل الحسن

 معتقدات خاطئة
ور طنب أن آل المأآوالت البزورات، الحّر، بخالف ما هو شائع، يؤآد البروفس Chipsالشوآوال، الـ ■ 

  ."حّب الشباب"ال عالقة لها البتة بـ
طنب، مشيرًا إلى أن   هكذا يؤآد"! حّب الشباب"ال تتزوج في حال نصحتك والدتك بذلك للتخلص من  ■ 

 .البثور الزواج أو حتى العالقات الجنسية ليست حًال للتخلُّص من
التخلص من البشرة الدهنية، ال يمنع  لحة ودافئة بغيةغسل الوجه اآثر من مرتين في النهار بمياه ما ■ 

  .معالجتها البثور من الظهور وال يساعد في



الورد ال تجدي نفعًا، وهي ببساطة مضيعة  الخيار أو العسل أو األفوآا أو البيض أو ماء" ماسكات" ■ 
 . الفّعالطبيب األمراض الجلدية والحصول على العالج بديلها الصحي يبقى استشارة. للوقت
 نصائح

انه قد يكون من  للتخلص منه، حتى% 100ثمَّة عالجات مضمونة . حّب الشباب ليس مشكلة مستعصية ■ 
 .األمراض القليلة جدًا التي ُوجد لها الدواء الشافي

المراهقة أو فترة تغّير  ، فهذه البثور قد تختفي بعد فترة"حّب الشباب"تستطيع انتظار مرور مرحلة  ■ 
اآلثار التي قد تترآها هذه الحبوب في حال لم تعالجها  نات، ولكن ما ال يمكن توقعه وتجّنبه هيالهرمو

 .بالطرق الفاعلة
اجتماعية ومهنية وجنسية  إضافة إلى اآلثار الشكلّية التي قد تترآها هذه البثور على جسمك، لديها آثار ■ 

 .زاولة مهن تتطّلب شكًال حسنًامن م "حّب الشباب"إذ قد تحرم فتاة تعاني . وحتى عاطفية
يصفها لَك طبيب األمراض الجلدية، وامتنع عن أي عالجات غير طّبية،  إتجه إلى العالجات الطّبية التي ■ 

 .ومستحضرات التجميل والصابون، فهي لن تعطيك أي نتيحة فاعلة آالكريمات
 .ال تعبث بالبثور، فقد يعّوق ذلك من التئامها ■ 
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