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5عدد خاص عن حب الشباب

حب ال�شباب يف حديثي الولدة والأطفال

د / آرتي ناندا
استشاري أمراض جلدية

مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية

من املعروف أن حب الشباب مرض شائع في املراهقني   
الـــوالدة  حــديــثــي  يصيب  قــد  ولــكــن  منهم   %  90 يصيب  حــيــث 

والرضع واألطفال.

حب الشباب في حديثي الوالدة :
الذي  الشباب  حب  أنه  على  الشباب  حب  من  النوع  هذا  ًيعرف 
من  األولـــى  األربــعــة  األســابــيــع  لغاية  الــــوالدة  حديثي  يصيب 
هذه  ومعظم  اجلـــدد،  املواليد  مــن   %20 يصيب  حيث  الـــوالدة، 
البثور  أو  النفر  أو  الــزوان  احلــاالت تصاب مبجموعة قليلة من 

احلمراء والتي قد تختفي تدريجيًا مع مرور الوقت.
كذلك من املعروف أن الذكور أكثر عرضة من اإلناث وأن منطقة 

اخلدين أكثر املناطق تأثرًا بحب الشباب.
إلـــى نــشــاط فـــوق الطبيعي للغدد  ويــعــزى ســبــب هـــذه احلــالــة 
الذكرية  الــهــرمــونــات  حتفيز  عــن  الــنــاجت  الــوجــه  فــي  الدهنية 
أو مــن األم، وهناك  الـــوالدة  تــفــرز فــي الطفل احلــديــث  والــتــي 
إستجابة  هو  املواليد  في  الشباب  حب  أن  تثبت  كثيرة  تقارير 

لاللتهابات الناجتة عن بعض األنواع من الفطريات.

ونظرًا أن هذه احلالة تختفي تدريجيًا بدون احلاجة إلى عالج 
فقد حتتاج إلى طمأنة األم وأحيانًا قد توصف بعض الكرميات 
املوضعية مثل حمض األزيليك 20 % أو مستحضرات التروتينني 

أو البنزويل بروكسيد 2.5 % حتت إشراف الطبيب املختص.

حب الشباب عند األطفال:
ويُعرف هذا النوع من حب الشباب على أنه حب الشباب الذي 
إلـــى 16 شــهــرًا وعــــادة تصيب  يصيب األطــفــال مــن عــمــر شــهــر 
األطفال من عمر 3 إلى 6 شهور، ويعتبر هذا النوع أقل شيوعًا 
تكون  اإلصابة  كذلك  باإلناث،  مبقارنُة  الذكور  في  أكثر  ونــراه 

أكثر شيوعًا في اخلدين.
حمراء  بثور  ظهور  هو  احلالة  لهذه  السريرية  العالمات  ومــن 

وبيضاء ملتهبة باإلضافة إلى الزوان في الوجه.

وهناك بعض احلاالت الشديدة التي يظهر فيها تكيسات ينتج 
عنها ندبات وتليفات في الوجه.

بشكل عام ال يوجد سبب واضح لهذه املشكلة ونادرًا ما يكون 
إنتاج  بزيادة  عالقة  لها  هرمونية  تغيرات  عن  عبارة  السبب 
الهرمونات الذكرية عند األطفال وقد حتتاج تقييم سريري 
دقيق لهذه احلاالت ويجب اخلوض ببعض األسباب التي قد 
الكورتيزون  كــرميــات  استخدام  مثل  مشابهة  حــاالت  تسبب 

واألدوية الشاملة مثل الكورتيزون وأدوية الصرع.

الوقت وفي  ومعظم هذه احلاالت تتحسن تدريجيًا مع مرور 
وفي  سنه   2 –  1 خــالل  الشباب  حــب  يختفي  احلـــاالت  بعض 
حـــاالت أخـــرى قــد حتــتــاج وقــتــًا أطـــول 4 – 5 ســنــوات وهناك 

حاالت يظل حب الشباب نشطًا لغاية سن املراهقة.
ومن الطرق العالجية التي نستخدمها في هذه احلاالت:

1- غسل الوجه مبنظف خفيف.
2- كرمي البنزويل البروكسيد 2.5 – 5 % .

3- كرمي التروتونني 0.025 – 0.05 % .
4- كرمي أحماض األزليك 20 % .

5- املضادات احليوية املوضعية مثل األرثرمايسني.
 6- بـــعـــض احلـــــــاالت حتـــتـــاج مــــضــــادات حـــيـــويـــة تـــأخـــذ عن 

      طريق الفم مثل األرثومايسني.
وفــــي احلــــــاالت الـــشـــديـــدة الــتــكــيــســيــة أو احلــــــاالت الـــتـــي ال 
إلى دواء  العالجية املذكورة أعاله قد نلجأ  تستجيب للطرق 
إلى  يحتاج  فاملريض  اجلانبية  إلثــاره  ونظرًا  األيزوتروتنني، 

إشراف طبي ومتابعة من أخصائي األمراض اجللدية.


