
 مروری بر چند اختالل شایع پوستی

 درماتیت سبورئیک

 

درماتیت سبورئیک، اختاللی التهابی است که معموال در مناطقی از بدن که پوست چرب دارند اتفاق می افتد. 

این مناطق شامل پوست سر، صورت، قسمت باالی قفسه سینه و پشت می باشند. شوره ی سر، فرم خفیف 

ی شود. م ع است که به آن کاله گهواره گفتهدرماتیت سبورئیک است که حتی در دوره ی شیرخوارگی نیز شای

 ماهگی از بین می رود. 8-21کاله گهواره معموال تا 

به  ه قارچی باشد کهکامال مشخص نیست. اما ممکن است نوعی پاسخ التهابی ب ت سبورئیکعلت درماتی

طور طبیعی روی بدن وجود دارد. عالئم ممکن است خوب و بد شوند؛ یا آنکه در فصول خاصی از سال 

)مخصوصا فصول سرد( بدتر شوند. گاهی در شرایط استرس، تغییرات هورمونی و یا بیماری ها نیز شوره ی سر 

یشتر را ب سبورئیک بروز درماتیتاحتمال  –پارکینسون مثل  –بدتر می شود. برخی از بیماری های عصبی 

 می کنند.

 عالئم درماتیت سبورئیک

می تواند منجر به ایجاد کاله گهواره شود که ضایعه ای قرمز و دارای پوسته های چرب روی  در شیرخواران

چین های بدن نیز دیده شود. ناحیه ی پوشک و  ،گردنپوست سر است؛ ولی ممکن است در صورت، گوش ها، 

 بر خالف بزرگساالن، درماتیت سبورئیک در شیرخواران خارش ایجاد نمی کند.

 

این شرایط معموال بدون درمان و طی هفته ها و ماه ها بهبود می یابد. البته اگر عالئم شدید باشند، ممکن 

 است نیاز به مداخله ی درمانی باشد.



درماتیت سبورئیک معموال پوستی که حاوی غدد چربی زیاد باشد را درگیر می کند که شامل  االندر بزرگس

پوست سر و صورت می باشد. شوره ی سر فرم خفیفی از درماتیت سبورئیک است. هم چنین ممکن است در 

قسمت  می تواند گوش ها، ابروها، اطراف و پل بینی، در شیار بین بینی و لب و در وسط قفسه سینه دیده شود.

 باالی پشت، زیربغل ها و ران ها را نیز گرفتار کند. در مردان، در مناطق مودار صورت شدیدتر است.

  عالئم شایع شامل قرمزی، چرب بودن، لکه های پوسته دار، و خارش مناطق درگیر است.

تشخیص درماتیت سبورئیک معموال بر اساس شرح حال و معاینه بالینی فرد می باشد. به ندرت ممکن است 

 بیوپسی پوستی برای تأیید تشخیص الزم باشد.

 

 درمان درماتیت سبورئیک

 عالئم این بیماری با ترکیبی از مراقبت های بهداشتی و دارویی، قابل درمان است.

با آنکه کاله گهواره معموال بدون درمان از بین می رود، ممکن است در برخی موارد نیاز به  :در شیرخواران

 درمان باشد. درمان شامل موارد زیر است:

  شست و شوی مرتب با شامپو بچه و برداشتن پوسته های ضایعه توسط یک برس نرم ) یا مسواک

 نرم( 

  های گیاهی، روغن های معدنی، روغن  امولینت ) ژل پترولیوم سفید، روغناستفاده از مقدار کمی

بال دنبچه( روی پوست سر ) در صورت نیاز در طول شب( برای از بین بردن ضایعات پوسته دار، و به 

آن ماساژ پوست سر با برس نرم ) برای جدا کردن پوسته ها( ، سپس استفاده از شامپو بچه و شست 

 و شوی پوست سر.



چنانچه علی رغم این درمان ها، کاله گهواره هم چنان وجود دارد، شیرخوار باید توسط پزشک ویزیت شود. 

 پوهای ضد قارچ تجویز خواهد کرد.ن های موضعی و یا شاموپزشک برای او کورت

 درماتیت سبورئیک شرایطی مزمن است و به درمان درازمدت نیاز دارد. در بزرگساالن:

 درماتیت سبورئیک پوست سر )شوره ی سر(

درماتیت سبورئیک خفیف پوست سر( را می توان با شامپوهای ضد شوره، بدون نیاز به نسخه ی شوره ی سر )

ت اصلی آنها در ماده ی مؤثره انواع مختلفی از شامپوهای ضد شوره وجود دارند که تفاوپزشک، درمان کرد. 

 هفته، تأثیر مشابهی دارند: 4است. تمام این درمان ها پس از 

 سلنیوم سولفاید 

 تار 

 پیریتیون زینک 

 کتوکونازول 

دقیقه روی پوست سر بماند و سپس به طور کامل از روی پوست  5-21برای نتیجه گیری بهتر، شامپو باید 

روز  یک ،سر و موها شسته شود. در ابتدا شامپو به طور روزانه استفاده می شود و پس از کمی بهبود در عالئم

ه استفاده از آن وجود داشته باشد، می توان مصرف آن را ادامه زمانی که نیاز ب تا در میان استفاده می گردد.

ری را امتحان هفته بهبود نیافت، باید شامپوی دیگ 6تا  4داد. چنانچه عالئم علی رغم مصرف شامپو بعد از 

کرد. اگر با استفاده از شامپو عالئم بدتر شد، به پزشک مراجعه کنید. پزشک ممکن است کورتون های  موضعی 

 یا داروهای ضد قارچ را برای شما تجویز کند.

 درماتیت سبورئیک غیر از پوست سر

در مناطق صورت، تنه و چین های بدن، درمان معموال با کورتون های موضعی و یا داروهای ضدقارچ صورت 

( برای یک تا دو بار در روز تا زمان %2می گیرد. در ابندا از کورتون های ضعیف تر ) مثل کرم هیدروکورتیزون 

 راجعه کنید.. چنانچه بهبودی حاصل نشد، به پزشک منماییدفروکش کردن عالئم استفاده 
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