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آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تایید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. 
کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

: آقای دکتر! »دمل« به چه ضایعات پوستی 
گفته می شود؟

کورک یا دمل که در اصطالح پزشکی به آن فرونکل 
)furuncle( اطالق می شود، نوعی عفونت پوستی در 
فولیکول مو و بافت اطراف  آن است. عامل اصلی ایجاد دمل، 
میکروبی به نام استافیلوکوک اورئوس است اما باکتری ها و 

قارچ های دیگر نیز ممکن است اضافه شوند. 
استافیلوکوک اورئوس به طور طبیعی روی پوست همه 
افراد زندگی می کند و غیربیماری زا است اما اگر در شرایط 
مساعد قرار گیرد، می تواند به عفونت و بیماری تبدیل 
شود. هر نوع صدمه به فولیکول مو باعث می شود تا این 
میکروب به راحتی وارد فولیکول مو شده و به بافت های 
زیرین برسد. در نتیجه حالت بیماری زا پیدا می کند و عامل 

بروز عفونت می شود. 
: دمل از نظر ظاهری چه عالئمی دارد؟

دمل ابتدا با ایجاد جوش یا دانه سفت )ندول( ظاهر می شود 
که معموال رنگ صورتی تا قرمزرنگ دارد، متورم است، 
درد کمی دارد و ابتدا با خارش همراه است. اما زمانی 
که چرکی شود، تورم افزایش پیدا می کند و فشاری که 
به بافت های اطراف دارد باعث بروز درد جدی می شود. 
هرچه دمل بزرگتر شود، به  خاطر فشار بیشتری که وارد 
می شود، درد نیز بیشتر خواهد شد. اگر دمل به روش 
اصولی و بهداشتی تخلیه شود، درد کاهش می یابد واال 
دمل خودبه خود می ترکد که عامل پخش شدن عفونت و 

جوشگاه می شود.
: معموال دمل روی چه قسمت  هایی از پوست 

ایجاد می شود؟
کورک یا دمل بیماری شایعی است و امکان دارد در تمام 
قسمت های پوست به وجود آید اما غالبا در نواحی صورت، 
گردن، باسن و ران ها دیده می شود. در این نواحی کرک 
و مو وجود دارد و ضربه به فولیکول های مو به دالیل 

مختلف اصالح، نشستن طوالنی و... نیز بیشتر است. 
اگر بهداشت پوست به خوبی صورت نگیرد و عرق و 
باکتری های پوست برطرف نشود، باکتری ها گسترش 

می یابد و زمینه بروز دمل تشدید می شود.
افرادی که مدت طوالنی می نشینند، عالوه بر رعایت بهداشت 
و دوش روزانه الزم است هر نیم ساعت یک بار چند قدم 
راه بروند تا جریان خون شان تسهیل شود. در این صورت 
اگر فولیکول مو آسیب دیده باشد، زمینه رشد و تکثیر 

باکتری ها و بروز دمل های چرکی کاهش می یابد.
نیز  سالمتی  برای  دمل  است  ممکن  آیا   :

خطرناک باشد؟
به  جز درد و تورم ظاهری، میکروبی که عامل بروز دمل 
شده ممکن است وارد جریان خون شود و باکتریمی ایجاد 
کند که به معنای عبور باکتری از خون است. گذر باکتری 
در خون نیز می تواند با بروز تب، احساس خستگی و 

درد بدن همراه باشد. 
سپتیسمی دیگر پیامد این حالت است که میکروب در 
خون باقی می ماند و وضعیت خطرناک می شود زیرا به 
اندام های حیاتی می رسد. البته سپتیسمی به ندرت اتفاق 
می افتد زیرا معموال با بزرگ شدن و درد شدید کورک، 

بیمار به پزشک مراجعه می کند. 
زمانی که فولیکول مو تخریب و فولیکولیت )التهاب 
فولیکول مو( ایجاد می شود، ناراحتی خفیف است و به شکل 
جوش کوچک چرکی )پسچول( ظاهر می شود که درمان 
ساده ای دارد. اما گاه چند فولیکول مو صدمه می بیند و 
رشد و تکثیر باکتری ها در وسعت زیاد منجر به ایجاد آبسه 
پوستی می شود. آبسه پوست بافت برجسته، قرمزرنگ، 
دردناک و سفت است و لزوم درمان جدی تری می طلبد.
چرکی  ضایعه  هر  که  می کنند  تصور  افراد  بعضی 
اما  کرد  تخلیه  و  دستکاری  باید  را  پوست  روی 
میکروب ها  و  باکتری ها  واردشدن  باعث  کار  این 

به بافت های زیرین شده و وضع وخیم تر می شود. 
: چه افرادی بیشتر مستعد بروز دمل هستند؟

اصالح نادرست موهای زائد با موچین یا سایر روش ها، 
رعایت نکردن بهداشت، نشستن طوالنی و  قدرت نداشتن 
برای تحرک در افراد دارای معلولیت، زمینه ساز آسیب به 
فولیکول مو و بروز دمل است. زمانی که میکروبی وارد بدن 
می شود، سیستم ایمنی بدن با آن مبارزه می کند، درنتیجه 
میکروب به راحتی نمی تواند عامل بیماری شود. ایجاد 
چرک نیز نشان دهنده تخریب این عوامل بیماری زا است.
اما بعضی شرایط مانند دیابت، آنمی )کم  خونی(، اختالالت 
ضعف ایمنی بدن یا مصرف طوالنی و دوز باالی داروهای 
سرکوب کننده ایمنی بدن مانند داروهای شیمی درمانی و 
کورتیکواستروئیدهای خوراکی موجب ضعف عملکرد 
سیستم ایمنی شده و بروز بیماری های مختلف از جمله 
دمل نیز افزایش می یابد. گرچه  رعایت نکردن بهداشت و 
تخریب فولیکول های مو علت شایع تر بروز دمل به خصوص 
در جوانان است اما اگر فردی به طور مکرر دچار دمل های 
چرکی و آبسه پوستی است و مدت کوتاهی پس از درمان 
دوباره این ضایعات ظاهر می شوند، از نظر سالمت وضعیت 

عمومی و مصرف داروها نیز باید بررسی گردد.
اگر فردی در طول زندگی خود یک یا دو بار دچار دمل 
یا آبسه پوستی شده اصال نباید نگران باشد اما در مواردی 
که این وضعیت تکرار  شود و به رغم رعایت بهداشت و 
عدم دستکاری پوست اتفاق بیفتد، الزم است فرد از نظر 

سالمت عمومی بررسی گردد.
: آیا می توان از بروز دمل پیشگیری کرد؟

مهم ترین نکته در پیشگیری از دمل، رعایت بهداشت 
پوست و روش های صحیح اصالح موهای زائد همچنین 
توجه به وضعیت بدن و فشار مداوم پوست ناشی از 
بی حرکتی یا نشستن مداوم است.  از نظر درمان در 
مراحل اولیه که به شکل ندول است، به سادگی درمان 

می شود و حتی خودبه خود نیز بهبود می یابد.
اگر عفونت به  هر علتی درمان نشود و سپتیسمی اتفاق بیفتد، 
میکروب به اندام های حیاتی می رسد که درمان مشکل تری 
خواهدداشت. به همین دلیل دمل یا آبسه پوستی را نباید 
بی اهمیت دانست و الزم است برای درمان به متخصص 

پوست مراجعه شود تا بهترین اقدام صورت گیرد. 
عالوه بر انتشار عفونت به بافت های عمقی پوست، اسکار 
یا جوشگاه نیز دیگر آسیبی است که دستکاری یا ترکیدن 

خودبه خود دمل ایجاد می کند. 
: درمان این ضایعه پوستی چگونه است؟

زمانی که دمل بزرگ می شود و با درد همراه است، معاینه 
توسط متخصص پوست الزامی خواهد بود. در این حالت، 
پزشک ابتدا دمل را بررسی می کند و اگر الزم باشد، عفونت 
را تخلیه کرده و محل را با محلول ضدعفونی  شستشو 
می دهد. اگر پوستی که دچار آبسه شده پس از تخلیه به 
همان حالت باقی بماند، دوباره عفونت جمع می شود. 
به همین دلیل گاز استریل به شکل نواری در منفذ دمل 

قرار می گیرد و روزانه تعویض می شود. 
اقدام درمانی دیگر اینکه نمونه ای از عفونت نیز در آزمایشگاه 
بررسی می شود تا نوع باکتری ها مشخص شده و مؤثرترین 
آنتی بیوتیک به پزشک اطالع داده  شود تا بر حسب شرایط 
بیمار و وضعیت سالمت عمومی بین یک تا دو هفته تجویز 
گردد. پس از این دوره درمان، دمل معموال بهبود می یابد 
اما الزم است فرد به اصول بهداشتی و شیوه اصالح و 
سبک تحرک نیز توجه نماید. دمل های ناحیه باسن و 
ران ها به خصوص در فصل تابستان به دلیل تجمع عرق و 

چربی پوست شایع تر است. 
به طور کلی دمل های چرکی نباید فشار داده  شود و از 
دستکاری دمل به خصوص در نیمه باالیی صورت باید 
پرهیز کرد زیرا وجود عروق مهم در این قسمت می تواند 

منجر به انتشار عفونت به چشم و حتی مغز شود. 

دمل چرکی جزو شایع ترین ضایعات پوستی هستند که 
گرچه در ابتدا کوچک و شبیه جوش های پوستی است اما 
بزرگ و دردناک می شود. ضایعات مختلف پوستی ممکن 
است شبیه دمل چرکی باشند که در صورت عدم تشخیص 
صحیح و درمان مناسب، بهبود نمی یابند و مدت ها برای 

بیمار آزاردهنده خواهد بود. 

آکنه ندولوکیستیک، مهم ترین ضایعات شبه 
دمل چرکی

آکنه ندولوکیستیک مهم ترین ضایعات پوستی شبیه دمل 
هستند. این ضایعات ممکن است عالوه بر پوست صورت، در 
قسمت های دیگر مانند گردن نیز ظاهر شوند یا اینکه به شکل 
گسترده و منتشر باشند. آکنه های ندولوکیستیک معموال روی 
صورت، قسمت فوقانی تنه و ناحیه باالی کمر متمرکز هستند 
اما دمل عالوه بر سر و صورت، اطراف بینی و گوش، چانه 
و گردن، غالبا زیربغل، کشاله ران و باسن به وجود می آیند. 

هیدرادنیت ساپوراتیو، اختالل ژنتیک 
فولیکول های مو 

بیماری »هیدرادنیت ساپوراتیو« یا »هیدرادنیت عفونی« نیز 
با آبسه ها و سینوس های چرکی و ترشح دار به  خصوص در 
قسمت های زیربغل، بین سینه ها، زیر پستان ها، چین شکم، 

کشاله ران و خط باسن دیده می شود. ضایعات ناشی از 
این بیماری نیز عمیق و چرکی هستند اما به دلیل اختالل 
ژنتیک در ساختار فولیکول های مو به وجود می آیند. گاه این 
بیماری با دمل های معمولی پوست اشتباه گرفته می شود و 

در مراحل اولیه شبیه به دمل های مقاوم است. 

بیماری های نادر و التهابی و شباهت با دمل چرکی 
بعضی از بیماری های نادر مانند قارچ های عمقی و عفونت های 
فرصت طلب و... نیز ممکن است با ضایعات دردناک و 
ترشح دار خود را نشان دهند که شبیه آبسه است. در مواردی 
که دمل ها مقاوم به درمان هستند، بهتر است پزشک احتمال 

چنین مشکالتی را نیز درنظر بگیرد.
بیماری های التهابی به  خصوص در نواحی مودار پوست 
و سر نیز دیگر تشخیص افتراقی با دمل پوستی است. 
این مشکالت به دلیل التهاب در فولیکول های مو اتفاق 
می افتد که با ریزش بخشی از موها و آبسه دردناک و 
ترشح دار روی سر و پشت گردن بروز پیدا می کند. گرچه 
ممکن است این مشکل با دمل چرکی اشتباه گرفته شود 
اما نوعی واکنش خودایمنی هستند که همراه آنها سلول های 
البته چرک در این موارد  التهابی و چرک وجود دارد. 
ناشی از عفونت نیست و به دلیل واکنش ایمنی نسبت به 

فولیکول های مو به وجود می آید.

کیست مویی یا سینوس پیلونیدال به حفره ای در 
پوست اطالق می شود که حاوی کرک و مو و 
ترشحات چرکی است. از آنجا که این ضایعات، 
مجرایی به سمت خارج دارد و ترشحات عموما 
بیرون می آید، به آن سینوس گفته می شود که 
عبارت بهتری نسبت به کیست است. شایع ترین 
قسمت بروز سینوس پیلونیدال، دنبالچه و پایین 
کمر است. سینوس پیلونیدال مشکل شایع پوستی 
است که به دلیل فرورفتن مو در بافت های زیرین 
ایجاد و موجب بروز واکنش عفونی می شود. در 
اکثر موارد این ضایعات حاوی مو و چرک هستند 
و باعث درد و ناراحتی برای فرد می شوند. این 
بیماری در مردان شایع تر است و معموال پس 

از سن بلوغ دیده می شود. 

لیزر موهای زائد بهترین راهکار 
پیشگیری از سینوس پیلونیدال است

عوامل متعددی در بروز سینوس پیلونیدال نقش 
دارد که از جمله می توان به پرمویی، رویش موهای 
زیاد در ناحیه نشیمنگاه، چاقی، نشستن طوالنی، 
تحرک کمتر، پوشیدن لباس های تنگ و عدم رعایت 

بهداشت اشاره کرد. 

برای پیشگیری از بروز سینوس پیلونیدال، بهداشت 
و اصالح موهای زائد از طریق لیزر بهترین راهکار 
است. اما جراحی مؤثرترین درمان قطعی آن است 
و از آنجا که روش های موضعی و خوراکی تاثیر 
چندانی در بهبودی آن ندارند، اکثر بیماران به 
معاینه توسط جراح و برداشتن سینوس نیاز دارند.

بیماران دیابتی مستعد بروز دمل  
بزرگ هستند

دمل را نباید با سینوس پیلونیدال اشتباه گرفت، 
دمل عفونت حاد فولیکول  مو و مشکل جدی تر 
از فولیکولیت است. دمل نیز معموال در نواحی 
مودار دیده می شود و کشاله ران، باسن و زیربغل 
شایع ترین نواحی بروز دمل است که گاه به دلیل 
اصالح موهای زائد با روش های غیرلیزر ممکن 
است ایجاد شود. درمان آنتی بیوتیک خوراکی در 
بهبود دمل مؤثر است اما گاه پزشک تخلیه دمل 
بهبود سریع تر آن کمک  به  را الزم می داند که 
می کند. در مبتالیان به دیابت، بروز دمل های بزرگتر 
شایع است که کاربانکل شناخته می شود و درمان 
با آنتی بیوتیک های قوی و تخلیه دمل ضروری 

است تا از عوارض دیگر جلوگیری گردد.
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  دکتر بابک ساعدی
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

 دکتر محمد فصیحی دستجردی
متخصص بیماری های عفونی و نوپدید

نگاه متخصص گوش و حلق و بینی

نگاه متخصص طب ایرانی-اسالمی

صورت یکی از شایع ترین قسمت های بدن است که 
جوش های پوستی یا پاسچول در آن ظاهر می شوند و 
تغییرات هورمونی مهم ترین عامل ایجاد آنها به حساب 
می آید. افرادی که پوست چرب دارند نیز اگر دچار 
انسداد منافذ پوستی شوند، ممکن است میکروب ها 
و باکتری ها در این قسمت ها جای گیرند و زمینه 

بروز جوش فراهم شود. 
در موارد تغییرات هورمونی، کورینه باکتریوم آکنه ای 
شایع ترین باکتری عامل بروز جوش پوستی است اما 
پاسچول های بزرگ چندان ارتباطی با این باکتری 
ندارند و غالبا ناشی از عفونت استافیلوکوکی هستند.
درمان های موضعی و سیستمیک مختلفی برای بهبود 
جوش های پوستی وجود دارد که متخصص پوست 
می تواند بهترین روش را پیشنهاد دهد. اما نکته بسیار 
مهم اینکه روی صورت ناحیه فرضی موسوم به 
مثلث خطر وجود دارد که از روی بینی شروع شده 
و تا لب ها ادامه دارد. هیچ نوع دستکاری پوست 
در این ناحیه نباید انجام شود زیرا عفونت می تواند 

گسترش پیدا کرده و حتی به مغز برسد. 
سیر گسترش عفونت به این شکل است که امکان 
دارد ابتدا جوش ها به سلولیت تبدیل  شوند به طوری 
که جوش کوچک و محدود سطح وسیع تر پوست 
را درگیر کرده و قرمزی و تورم بیشتر شود. درگیری 
سطح وسیع تر پوست می تواند به عروق خونی برسد 
که زمینه انتقال عفونت به مغز را خواهد داشت و 
حتی ترومبوز یا انسداد عروق به سمت مغز اتفاق 
بیفتد که آبسه مغزی، اینفارکت مغزی و ترومبوز 
سینوس های مغز از جمله پیامدهای این وضعیت 
است. حتی در موارد نادرتر ممکن است منجر به 
نابینایی شود. از همین رو باید به آناتومی خاص صورت 
توجه داشت و از هر گونه دستکاری که احتمال انتقال 

عفونت را دربردارد باید به طور جدی پرهیز نمود. 

در طب ایرانی، بیماری های پوستی غالبا به مشکالت 
کبد مربوط است و براساس مزاج کبد تقسیم بندی 
می شوند. به عنوان مثال، جوش و ضایعات پوستی 
در دوران نوجوانی که آکنه نام دارد، به علت گرمی 
در کبد اتفاق می افتد. کورک به خصوص در ناحیه 
پایین تنه به علت سودا یا بلغم یعنی سردی در کبد 
است که می تواند ناشی از تحرک کم بدن یا چربی زیاد 
بدن باشد. برخالف آکنه که از گرمی ایجاد می شود، 

کورک و دمل ناشی از سردی است. 
برای درمان کورک در صورتی که بزرگ باشد، از 
روغن سیاه استفاده می شود که به جمع شدن عفونت و 
خروج آن کمک می کند. روغن سیاه یا اکتیول یکی از 
روش های بهبود این بیماری بدون نیاز به آنتی بیوتیک 
است که در داروخانه ها به فروش می رسد. بعضی از 
مردم به طور تجربی از ترکیب آرد، زردچوبه و عسل 
نیز به عنوان مرهم برای جمع شدن و تخلیه عفونت 

استفاده می کنند که معموال مؤثر است. 
در بیمار مبتال به کورک، عالوه بر روغن سیاه توصیه 
به پاکسازی کبد می شود و می توان از داروهای منضج 
یا داروهای پاکسازی کبد موجود در داروخانه ها برای 
این منظور استفاده کرد. البته در موارد دمل های شدید 
یا افراد مبتال به بیماری های زمینه ای مانند دیابت نیاز 

به آنتی بیوتیک نیز خواهد بود. 

دستکاری جوش     های 
اطراف بینی و لب ها احتمال 
انتقال عفونت به مغز را دارد

تدابیر طب ایرانی
 در مورد دمل

میزگرد »سالمت« درباره دمل های چرکی با حضور 
دکتر حسین طباطبایی متخصص پوست، دکتر آزاده گودرزی 
متخصص پوست، دکتر بابک ساعدی متخصص گوش و حلق 

و بینی، دکتر محمدصادق کالنتری متخصص پوست 
و دکتر محمد فصیحی دستجردی محقق طب ایرانی- اسالمی

پرونده ای برای دمل 
عارضه ای دردناک

بروز انواع جوش های پوستی جزو شایع ترین علل مراجعه به متخصصان پوست است. این جوش ها 
ممکن است در اندام های مختلف ظاهر شوند که گاه عالوه بر تغییر ظاهری، دردناک و آزاردهنده هستند. 
»دمل« یا »کورک« که در ابتدا شبیه جوش کوچک است، نوعی از عفونت پوستی است که در فولیکول 
مو و بافت اطراف ایجاد و به تدریج بزرگ و دردناک می شود. دمل چرکی هرگز نباید دستکاری شود 

زیرا منجر به انتشار عفونت و عوارض جدی تر خواهد شد و حتما نیاز به معاینه توسط پزشک دارد. 
با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »خانمی 35 ساله هستم که حدود یک سال پیش دچار 
دمل بزرگی در ران پا شدم. پس از مدتی دمل خودبه خود خوب شد اما االن دوباره در ناحیه باسن یک دمل دیگر ظاهر 

شده که بسیار دردناک است. آیا تکرار این ضایعه می تواند خطرناک باشد و امکان پیشگیری وجود دارد؟«

 مریم سادات 
کاظمی


