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حب ال�شباب يف حديثي الوالدة والأطفال
د  /آرتي ناندا

استشاري أمراض جلدية
مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية
من املعروف أن حب الشباب مرض شائع في املراهقني
ح��ي��ث يصيب  % 90منهم ول��ك��ن ق��د يصيب ح��دي��ث��ي ال���والدة
والرضع واألطفال.

بشكل عام ال يوجد سبب واضح لهذه املشكلة ونادر ًا ما يكون
السبب عبارة عن تغيرات هرمونية لها عالقة بزيادة إنتاج
الهرمونات الذكرية عند األطفال وقد حتتاج تقييم سريري
دقيق لهذه احلاالت ويجب اخلوض ببعض األسباب التي قد
تسبب ح��االت مشابهة مثل استخدام ك��رمي��ات الكورتيزون
واألدوية الشاملة مثل الكورتيزون وأدوية الصرع.

حب الشباب في حديثي الوالدة :
ًيعرف هذا النوع من حب الشباب على أنه حب الشباب الذي
يصيب حديثي ال����والدة لغاية األس��اب��ي��ع األرب��ع��ة األول���ى من
ال���والدة ،حيث يصيب  %20م��ن املواليد اجل���دد ،ومعظم هذه
احل��االت تصاب مبجموعة قليلة من ال��زوان أو النفر أو البثور
احلمراء والتي قد تختفي تدريجي ًا مع مرور الوقت.
كذلك من املعروف أن الذكور أكثر عرضة من اإلناث وأن منطقة
اخلدين أكثر املناطق تأثر ًا بحب الشباب.
وي��ع��زى س��ب��ب ه���ذه احل��ال��ة إل���ى ن��ش��اط ف���وق الطبيعي للغدد
الدهنية ف��ي ال��وج��ه ال��ن��اجت ع��ن حتفيز ال��ه��رم��ون��ات الذكرية
وال��ت��ي ت��ف��رز ف��ي الطفل احل��دي��ث ال���والدة أو م��ن األم ،وهناك
تقارير كثيرة تثبت أن حب الشباب في املواليد هو إستجابة
لاللتهابات الناجتة عن بعض األنواع من الفطريات.
ونظر ًا أن هذه احلالة تختفي تدريجي ًا بدون احلاجة إلى عالج
فقد حتتاج إلى طمأنة األم وأحيان ًا قد توصف بعض الكرميات
املوضعية مثل حمض األزيليك  % 20أو مستحضرات التروتينني
أو البنزويل بروكسيد  % 2.5حتت إشراف الطبيب املختص.
حب الشباب عند األطفال:

ومعظم هذه احلاالت تتحسن تدريجي ًا مع مرور الوقت وفي
بعض احل���االت يختفي ح��ب الشباب خ�لال  2 – 1سنه وفي
ح���االت أخ���رى ق��د حت��ت��اج وق��ت�� ًا أط���ول  5 – 4س��ن��وات وهناك
حاالت يظل حب الشباب نشط ًا لغاية سن املراهقة.
ومن الطرق العالجية التي نستخدمها في هذه احلاالت:
 -1غسل الوجه مبنظف خفيف.
 -2كرمي البنزويل البروكسيد . % 5 – 2.5
 -3كرمي التروتونني . % 0.05 – 0.025
 -4كرمي أحماض األزليك . % 20
 -5املضادات احليوية املوضعية مثل األرثرمايسني.
 -6ب���ع���ض احل�������االت حت���ت���اج م����ض����ادات ح���ي���وي���ة ت���أخ���ذ عن
طريق الفم مثل األرثومايسني.
وف����ي احل������االت ال���ش���دي���دة ال��ت��ك��ي��س��ي��ة أو احل������االت ال���ت���ي ال
تستجيب للطرق العالجية املذكورة أعاله قد نلجأ إلى دواء
األيزوتروتنني ،ونظر ًا إلث��اره اجلانبية فاملريض يحتاج إلى
إشراف طبي ومتابعة من أخصائي األمراض اجللدية.

ويعرف هذا النوع من حب الشباب على أنه حب الشباب الذي
ُ
يصيب األط��ف��ال م��ن ع��م��ر ش��ه��ر إل���ى  16ش��ه��ر ًا وع����ادة تصيب
األطفال من عمر  3إلى  6شهور ،ويعتبر هذا النوع أقل شيوع ًا
ُ
مبقارنة باإلناث ،كذلك اإلصابة تكون
ون��راه أكثر في الذكور
أكثر شيوع ًا في اخلدين.
وم��ن العالمات السريرية لهذه احلالة هو ظهور بثور حمراء
وبيضاء ملتهبة باإلضافة إلى الزوان في الوجه.
وهناك بعض احلاالت الشديدة التي يظهر فيها تكيسات ينتج
عنها ندبات وتليفات في الوجه.
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