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درماتیت سبورئیک
درماتیت سبورئیک چیست و چرا ایجاد می شود؟
درهاتیت سثَرئیک ًَعی تیواری هسهي ٍ خفیف پَستی است کِ تصَرت ضَرُ سر ٍ ضایعاتی قرهس رًگ ٍ پَستِ دار در تخص ّایی از تذى کِ چرتی تاالتری
دارًذ ،ظاّر هی ضَد .احتواال ایي تیواری تَسط هخوری تِ ًام هاالسسیا ایجاد هی ضَد.
درماتیت سبورئیک چگونه ظاهر می شود و شکل ضایعات آن چگونه است؟
درهاتیت سثَرئیک هٌاطق هختلفی را گرفتار هی کٌذ:
 -1سر :هعوَال ضَرُ سر اٍلیي عالهت درهاتیت سثَرئیک است .در هراحل تعذ در اطراف ریطِ ّای هَ قرهسی ّن ایجاد هی ضَد ٍ پَستِ ریسی ّن
گسترش پیذا کردًَُ ،احی هختلف سر قرهس ٍ پَستِ دار هی ضَد .هوکي است پطت گَش ّا ّن قرهسی ٍ پَستِ ریسی ایجاد ضَد.
 -2صَرت :درهاتیت سثَرئیک هی تَاًذ سوت داخل اترٍّا ٍ تیي دٍ اترٍ ٍ خطَط خٌذُ را گرفتار کٌذ ٍ قرهسی ٍ پَستِ ریسی ایجاد کٌذ .در آقایاى
هوکي است ًاحیِ ریص ٍ سثیل دچار پَستِ ریسی ٍ قرهسی ضَد.
 -3تٌِ :هوکي است جلَی قفسِ سیٌِ ٍ پطت گرفتار ضَد ٍ در ایي ًَاحی قرهس قَُْ ای پَستِ دار ایجاد ضًَذ.
ًَ -4احی چیي دار تذى :هوکي است زیر تغل ،کطالِ راى ٍ ًاحیِ تٌاسلی ّن دچار تیواری ضًَذ ٍ ًَاحی قرهس تا یا تذٍى پَستِ تَجَد تیایٌذ.
درماتیت سبورئیک چگونه درمان می شود ؟
یادتاى تاضذ کِ درهاتیت سثَرئیک دٍست دارد عود بکند .تیواری درهاى قطعی ًذارد .درهاى ّای هَجَد عالین را از تیي هی ترًذ ،اها بهبودی دائمی وجود
ندارد .تٌاترایي در صَرت اتتال تِ ایي تیواری تایذ تَجِ داضتِ تاضیذ کِ هرتة تایذ از درهاى ّای هَجَد استفادُ کٌیذ .دارٍّایی کِ ترای درهاى درهاتیت
سثَرئیک تکار هی رًٍذ ،دٍ دستِ ّستٌذ :دارٍّای ضذ قارچ ٍ دارٍّای ضذ التْاب (زیرا درهاتیت سثَرئیک ًَعی التْاب پَستی است کِ تَسط ًَعی قارچ
یا هخور ایجاد هی ضَد) .هعوَال اٍل از دارٍّای هَضعی (کرم ،پواد ،ضاهپَ) استفادُ هی ضَد ٍ در صَرت لسٍم ٍ در هَارد ضذیذ یا هقاٍم از دارٍّای خَراکی
استفادُ هی گردد .ترای درهاى درهاتیت سثَرئیک سر از ضاهپَّایی هاًٌذ کتَکًَازٍل یا سلٌیَم سَلفایذ استفادُ هی ضَد .هی ضَد از دارٍّای ضذ قارچ
هَضعی هثل کلَتریوازٍل ّن استفادُ کرد .در هَاردی کِ التْاب زیاد تاضذ ،از کَرتَى ّای هَضعی ضعیف ترای هذتی کَتاُ استفادُ هی گردد.
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