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الأنواع الأخرى الأقل �شيوعاً يف حب ال�شباب

د / هشام محمود حنفي
اختصاصي أمراض جلدية

 مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية

توجد عــدة أنــواع أخــري أقــل شيوعًا من حب   
الشباب وتتضمن :

1- حب الشباب املصاحب إلستخدام املراهم املوضعية 
:)Pomade Acne (

ويــظــهــر عـــادة هـــذا الــنــوع مــن حــب الــشــبــاب كنتيجة 
 Pomade أو  بالشعر  العناية  منتجات  إلســتــخــدام 
الـــنـــوع لألشخاص  هــــذا  عــــادة  ويـــحـــدث   ، )الــــدهــــن( 
ولفترة  يومي  كإستخدام   )Pomade( املستخدمني 
طويلة. ويظهر على شكل إصابات كلون اجللد متقاربة 
ويكون  اجلبهة.  منطقة  على  غالبًا  البعض  لبعضها 
أولى  كخطوة   Pomade ال  استخدام  بإيقاف  العالج 

ثم استخدام بعض منتجات الريتنويد املوضعي.

لــــإحــــتــــكــــاكــــات  املـــــصـــــاحـــــب  الـــــشـــــبـــــاب  حـــــــب   -2 
:)Acne Mechanica(

ويظهر هذا النوع من حب الشباب مصاحبًا لإحتكاكات 
لظهور  املالئمة  املناطق  في  واجلــذب  والشد  والضغط 
حب الشباب. وهذه االفعال عادة ال تظهر حب الشباب 
الشباب  حــب  حلــدوث  املالئمني  األشــخــاص  فــي  ولكن 
تكون تلك عوامل مساعدة لظهور اإلصابات أو حلدوث 
مضاعفات لإصابات املوجودة من قبل، ويتركز العالج 

لهذا النوع من حب الشباب بتجنب تلك األفعال.

مــعــيــنــة لــــوظــــائــــف  املــــصــــاحــــب  الــــشــــبــــاب  3- حـــــب 
:Occupational Acne

النوع من حب الشباب مصاحبًا لنوعيات  ويظهر هذا 
الوظائف  مــثــل  الـــوظـــائـــف  أو  األعـــمـــال  مـــن  مــعــيــنــة 
البترول  ومشتقات  للزيوت  التعرض  يصاحبها  التي 
رصف  في  يعملون  الذين  العمال  ويعتبر  والــقــطــران، 
يعملون  الذين  واألشخاص  البترول  ومصافي  الطرق  
في تبديل زيوت املركبات من أكثر األشخاص تعرضًا 
النوع  هــذا  ويظهر  الــشــبــاب،  حــب  مــن  النوعية  لتلك 
األشكال  تلك  تتطور  وقــد  بيضاء  أو  ســـوداء  كـــرؤوس 

لتظهر على شكل إصابات أعمق مصحوبة بالتهابات.

4- حب الشباب الذي يصاحب التعرض ألشعة الشمس 
:Solar Acne Vavre – Roacouchot Acne

ويــظــهــر هـــذا الــنــوع عــــادة فــي األشـــخـــاص املتقدمني 
ويكون  الــشــمــس،  ألشــعــة  للتعرض  كنتيجة  بالعمر 
ويكون  النساء  مــن  بــه  لإصابة  عرضة  أكثر  الــرجــال 
متوسط عمر اإلصابة به بني الستني والثمانني عادة، 
واستخدام مركبات الرينينود يكون األساس في عالج 

تلك النوعيات من حب الشباب.

مركبات  الســـتـــخـــدام  املـــصـــاحـــب  الـــشـــبـــاب  حــــب   -5
:Steroid Induced Acne الكورتيزون

مباشرة  كنتيجة  الشباب  حب  من  النوع  هــذا  ويظهر 
ال  عــادة  النوع  وهــذا  الكورتزون،  مشتقات  إلستخدام 
يظهر  ولكن  بيضاء  أو  ســوداء  رؤوس  شكل  على  يظهر 
على شكل طفح جلدي مماثل حلب الشباب في صورة 
واألكتاف  والظهر  الصدر  على  عــادة  منتشرة  حبوب 
والـــوجـــه مــصــاحــبــة إلســتــخــدام جـــرعـــات كــبــيــرة من 
مركبات  استخدام  بإيقاف  العالج  ويكون  الكورتيزون 
الـــكـــورتـــيـــزون ولــكــن قـــد يــحــتــاج فـــي بــعــض األحيان 

إلستخدام املستحضرات الالزمة لعالج حب الشباب.

تــلــويــن اجللد  الــشــبــاب املــصــاحــب جلــلــســات   6- حـــب 
:)Acne Aseti Vatis( )Mallorca Acne(

ويظهر هذا النوع من حب الشباب مصاحبًا لإفراط في 
التعرض ألشعة الشمس العادية أو إستخدام جلسات 
طفح  شكل  على  عـــادة   ويــكــون   )Tanning( التلوين 
والصدر  الظهر  مناطق  فــي  حبوب  شكل  على  جلدي 
الوجه. وتكون في  ولكنها ال تشمل  واألذرع  واألكتاف 
أوقات اخلريف وذروة الصيف ثم تختفي في األوقات 
العالج  ويشمل  جانبية  آثــار  أي  تــرك  بــدون  األخـــرى 

إستخدام املركبات املوضعية لعالج حب الشباب.


