
 حب الشبابكيف يؤثر السكر على 

 .حب الشبابفعلي و دائم لظاهرة لعالج  تناوله الحد منولماذا يجب  

 

 دوائك ، وليكن الدواء طعامك الطعامليكن 

"HIPPOCRATES" مؤسس الطب الحديث. 

 هل حان الوقت للبدء في إلقاء اللوم على نظامك الغذائي

 حب الشباب؟ ظاهرة في ما يختص في

 

 ؟  حب الشباب و كيف يتشكل و ما هي المسبباتما هو 

و " )إما ألسباب هرمونية أو لعوامل غذائية في معظم األحيان( ،  ات الدهنيةفرازاإلخلل في  " هوحب الشباب  ان العامل االساسي لتكوين

 .بتفاعل التهابيلينتهي في معظم األوقات   و بالتالي يؤدي الى تكاثر بكتيري اتإلى انسداد المسام مع الوقت يؤدي الذي سوف

نوع من الدهون تفرزها الغدد الدهنية للتحكم في فقدان الماء في الجلد والحفاظ على رطوبة بصيالت الشعر. ومع ذلك ، فإن  يه االفرازات

 فراز المفرط هو السبب األساسي وراء آفات حب الشباب اإل

 

 لماذا!! 

د من ، مما يح و المسام شعرالتسد بصيالت  دهنيةال مادةفإن هذه ال الفرازات الدفاعيةالجلد بشكل مفرط إلنتاج االغدد الدهنية في يتم تحفيز  

 و التجدد. تساقطفي ال تجدد الخاليا السطحية و يمنع برنامجها الطبيعي

 في الغدة الجلدية. اتكاثر البكتيرية يشكل بؤرة لفرازات الدهنيباال ليئةالم المسامو التحقنات في االنسداد  

 .إلى التهاب واحمرار وبثوربشكل تلقائي يؤدي 

 

 

 حب الشباب بشكل عام؟الى  ية المؤديةالدهن اتفرازهذه اإللماذا يؤثر النظام الغذائي الغني بالسكر على 

عن طريق  في الدم( ر)مستوى السك تنظيم مستوى الجلوكوز الداخلي سريعا على الجسم يعملبالسكر ،  غنيةعندما يستهلك الشخص وجبة 

تحسين  من خاللؤدي إلى زيادة امتصاص الجلوكوز الم" IGF1إفراز "األنسولين" وبروتين يسمى "عامل النمو الشبيه باألنسولين" أو "

 .الستيعاب و استهالك النسبة المضافة من السكر األنسولين فعالية

 بحب الشباب وإفراز الدهون؟ IGF1ما عالقة 

 

تحفيز  في تكوين حب الشباب عن طريق تحفيز المؤشرات الحيوية االلتهابية )االلتهاب( و هو سبب IGF1تشير الدراسات الحديثة إلى أن 

 في الخاليا الدهنية. اتفرازاإل

 



سبب  لنا يفسر و هذا المفهومخبر هام 

  من الحالي معاناة نسبة عالية من جيل الشباب

نقصان كمية م وشعر الجس ظاهرة ازدياد نسبة

مقارنة  على فروة الرأس و كثافة الشعر

    باالجيال السابقة.

 

 

 

و حب الشباب و كيف يتشكل و ما هي ما ه

 ؟المسسبات 

 ه IGF1أثبتت وتأكدت من خالل أحدث األبحاث ، أن األطعمة التي تزيد من مستويات 

  معدل سكري مرتفع.ي بشكل أساسي األطعمة ذات 

 واألطعمة الغنية بالمواد الحافظة تماًما.وجبات السريعة ال، يجب تجنب لذا

 قائمة صغيرة من األطعمة غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية ذلك يمكننا أن نضيف إلى

 

 

 

 

 

 

 

 :والتي يمكن تجنبها بسهولة السكرمن 

 



 الجاهزة والحلويات االصطناعي ذو االمتصاص السريعالسكر 

 
 القابلة للدهن بشكل عام و االكثر ضررا هي الشوكوال

 
 المحلى البسكويت والكعك

 
 بطبقة من السكر اتمغطالالرقائق 

 

 بسكويت مغطى بالشوكوال

 بشكل عام رقائق الذرة والذرة

 كاتشب الطماطم

 الجاهزةصلصة ال
 

 


