
شوره چرب عموما ناشی از درماتیت سبورئیک است

  دکتر امیرهوشنگ احسانی/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص پوست

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، لطفا در ابتدا تعریفی کلی 
در مورد شوره داشته باشید.

شوره به تکه های کوچک فلس مانند گفته می شود که 
از پوست سر جدا می شوند و البه الی موها پراکنده 
هستند و گاه حتی روی شانه  ها نیز می ریزند. جداشدن 
خیلی زیاد سلول ها از الیه های پوست سر عامل بروز 
شوره است. شوره مشکل وخیمی نیست اما به دلیل 
تاثیر جدی که بر زیبایی ظاهری دارد، ناخوشایند 
است. شوره شیوع نسبتا باالیی دارد و تقریبا از هر 

دو نفر، یکی از شوره کم وبیش زیاد رنج می برد. 

: آیا شوره با عالئم دیگری همراه است؟
به طور کلی، شوره پوسته های سفیدرنگی هستند که 
البالی موها پراکنده می شوند و معموال تعداد زیادی 
از آنها دیده می شود. گاهی اوقات ممکن است شوره 
با »نیت« یا تخم های شپش اشتباه گرفته شود که وجه 
تمایز آنها، پراکندگی پوسته ها برخالف چسبندگی 
نیت ها است. در بعضی موارد، افرادی که دچار شوره 
سر هستند از احساس خارش و تحریک پوست سر 

نیز رنج می برند. 

: شوره در همه افراد به یک شکل بروز 
پیدا می کند؟

عالوه بر ویژگی بارز شوره که پراکندگی پوسته  ها 
البالی موها است، شوره به دو نوع شوره چرب و 
تقریبا  رنگ  شوره خشک  می شود.  تقسیم  خشک 
خاکستری یا زردرنگ دارد و به راحتی از پوست سر 
جدا می شود. شوره چرب به پوسته های چرب تر، 
ضخیم تر و زردرنگی گفته می شود که ممکن است 
با التهاب در پوست سر اتفاق افتاده باشد که در این 
است. علت شوره  همراه  پوست  قرمزی  با  حالت 
بیماری  که  است  سبورئیک  درماتیت  غالبا  چرب 
پوستی التهابی است و معموال در قسمت  های چرب 

پوست بروز پیدا می  کند. 

: مهم ترین عوامل ابتال به شوره چیست؟
علل متعددی در بروز شوره سر نقش دارند. درماتیت 
سبورئیک یکی از علل مهم شوره چرب است که 
این حالت عالوه بر شوره سر، باعث پوسته ریزی در 
قسمت  های دیگر بدن مانند اطراف بینی نیز می شود. 
وجود قارچ میکروسکوپی به  نام ماالسزیا در بروز 

شوره تاثیر دارد. این قارچ که گاه تحت عنوان مخمر 
طبیعی پوست نیز شناخته می شود، گاه ممکن است 
سبب بروز تحریک پوست سر و افزایش سرعت تکثیر 
سلول های پوست سر  شود که در نتیجه پوسته ریزی 
قارچ  تعداد  می دهد  نشان  مطالعات  می افتد.  اتفاق 
ماالسزیا در موارد ابتال به شوره سر حتی تا دو برابر 
بیشتر می شود. در موارد معدود ممکن است شوره سر 
به دلیل بیماری پسوریازیس باشد. ابتال به این بیماری 
التهابی مزمن نیز معموال پوست سر را درگیر می  کند. 

: چه عواملی بروز شوره سر را تشدید می کنند؟
در کنار عوامل جدی که زمینه ساز شوره سر هستند، 
زمینه  نیز  محیطی  یا  درونی  فاکتورهای  از  بعضی 
بروز شوره را تسریع می کند. استرس و اضطراب، 
خستگی مزمن و تغییرات هیجانی از جمله عوامل 
درونی هستند. همچنین استفاده زیاد از شوینده های 
قوی، تغذیه نادرست، آلودگی هوا و کاهش رطوبت 
بدن نیز جزو فاکتورهای محیطی مؤثر در بروز این 
مشکل محسوب می شوند. البته زمینه ژنتیک هم در 

بعضی افراد قابل توجه است. 

: شوره سر چه تاثیری بر زندگی فرد دارد؟
شوره سر در اکثر موارد مشکل جدی نیست و به جز 
احساس خارش مختصر، از نظر جنبه زیبایی برای 
فرد آزاردهنده است. اکثر افراد از تاثیر این مشکل 
بر روابط اجتماعی ناراحت هستند که درمان مناسب 
در این زمینه اهمیت دارد. البته در صورتی که شوره 
ناشی از درماتیت سبورئیک باشد، احتمال مزمن شدن 

و دوره های عود پوسته ریزی وجود دارد.

: چه روش های درمانی برای شوره سر 
وجود دارد؟

در اکثر موارد، استفاده منظم از شامپو ضدشوره برای 
موهای چرب یا خشک کمک کننده و در رفع شوره 
تاثیر خوبی دارد. عموما شامپوهای ضدشوره حاوی 
ترکیبات ضدقارچ، الیه بردار و تسکین دهنده برای 

بهبود خارش هستند. 
شامپوها وضعیت  این  از  استفاده  با  در صورتی  که 
بهتر نشود، داروهای موضعی برای فرد  شوره سر 
تجویز می شود که نوع، دوز و دوره درمان باید توسط 

متخصص پوست تعیین گردد.
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  دکتر مجتبی امیری/ استادیار دانشگاه

نگاه متخصص پوست

الیه خارجی پوست یا اپیدرم دارای سلول های با ویژگی 
این  سلول های  که  معنا  این  به   هستند؛  دائمی  تکثیر 
پاها کمی  و  در کف دست ها  که  میلی متری  الیه یک 
تقسیم  به  شروع  زیرین  بخش  در  می شود،  ضخیم تر 
دائمی می کنند و طی حدود 35 تا 60 روز دچار ریزش 
نامحسوس است و معموال  می شوند. ریزش پوسته ها 
گاهی  اما  نمی شود  دیده  واضح  به شکل  پوسته ریزی 
ابتال به بعضی از بیماری ها باعث افزایش سرعت تکثیر 
پوسته ریزی  افزایش  با  که  می شود  اپیدرم  سلول های 
است  ممکن  پوست  در  التهاباتی  ایجاد  است.  همراه 
این  در  که  شود  پوسته ریزی  سرعت  افزایش  موجب 
 صورت پوسته ها واضح دیده می شوند. خشکی پوست 
نیز از جمله مواردی است که می تواند با پوسته ریزی 

باشد.  واضح همراه 

پوسته ریزی  عامل  پوست شایع ترین  خشکی 
در کودکان است

است  الزم  کودکان  در  پوسته ریزی  افزایش  مورد  در 
چند جنبه مهم مورد توجه قرار بگیرد. شایع ترین عامل 
افزایش پوسته ریزی در کودکان، خشکی پوست است. 
معموال  آتوپیک هستند  درماتیت  به  مبتال  که  کودکانی 

با چنین مشکلی مواجه می شوند. 
درماتیت آتوپیک نوعی آلرژی پوستی سرشتی و ژنتیکی 
زیاد  استفاده  آب وهوای خشک،  تحت  تاثیر  که  است 
از شوینده های نامناسب و... تشدید می شود. در چنین 
شرایطی پوست خشک تر می شود و پوسته ریزی دیده 
نیز  سر  پوست  در  است  ممکن  حالت  این  می شود. 

به شکل شوره بروز پیدا می کند. 

روغن های گیاهی راهکار مناسب برای 
برطرف شدن پوسته های سر نوزاد است

می شود  دیده  غالبا  بزرگساالن  در  سبورئیک  درماتیت 
اما در نوزادان و شیرخوران نیز نسبتا شایع است. این 
مشکل به خصوص طی یک تا دو ماه اول تولد بیشتر 
دیده می شود به این شکل که در قسمت باالی سر نوزاد 
پوسته  ها به هم می چسبند و به شکل کالهی خمیرمانند و 
خشک روی پوست سر ایجاد می کنند. علت بروز این 
پوسته ها به هورمون های مادر طی دوره جنینی مربوط 
است که منجر به افزایش چربی پوست سر می شود و 

می آید. به وجود  درماتیت سبورئیک 
برای بهبود این مشکل می توان از روغن های گیاهی مانند 
نرم شدن  باعث  که  کرد  استفاده  زیتون  یا  بادام  روغن 

پوسته ها و جداشدن راحت تر می شود. 

برای  پزشک  تحت نظر  موضعی  داروهای  از  استفاده 
از بین بردن بقایای قارچ ها از روی پوست و همچنین 
شست وشوی روزانه به بهبود این مشکل کمک می کند 
اما روغن های گیاهی راهکار اول هستند زیرا پوسته ها 

می شوند.  برداشته   راحت تر 

با  بیماری ها می تواند  ابتال به بعضی 
پوست اندازی در کودکان همراه باشد

یکی دیگر از عوامل افزایش پوسته ریزی در کودکان، 
این  پوسته دار  نوع  گرچه  است.  پسوریازیس  بیماری 
بیماری در کودکان شیوع کمتری نسبت به بزرگساالن 

دارد اما ممکن است در نوجوانان نیز دیده شود. 
در  یا  باشد  منتشر  پوسته ریزی معموال می  تواند  عالئم 
برخی نواحی خاص مانند سر، آرنج ها و زانوها پالک های 

آیند.  به وجود  پسوریازیس 
جداشدن  مانند  پوسته اندازی  نیز  موارد  بعضی  در 
پوست سیب زمینی اتفاق می افتد که به دنبال عفونت های 
ویروسی برای کودک به وجود می آید. ابتال به مخملک که 
پس از ده تا پانزده روز کف دست ها و پاها پوست اندازی 
به  ابتال  است.  حالت  این  از  نمونه ای  می کنند  پیدا 
نوع  چنین  با  است  ممکن  نیز  میکروبی  بیماری های 

باشد.  پوست اندازی همراه 

برای کودکان باید از شوینده مخصوص 
استفاده کرد

پوست اندازی  و  پوسته ریزی  دقیق  علت  که  زمانی  تا 
کرد  انتخاب  را  درمان  نمی توان  نشود،  داده   تشخیص 
انتخاب  مورد  در  برندارد.  در  را  مؤثر  نتیجه  قطعا  و 
ضروری  نکته  این  به  توجه  کودکان  برای  شوینده ها 
مخصوص  انواع  از  می شود  توصیه  همیشه  که  است 
کودکان استفاده گردد زیرا به خاطر pH خنثی، سوزش 

ایجاد نشود.  چشم 
همچنین به دلیل اینکه چربی پوست کودکان کم است 
نباید از شوینده قوی استفاده کرد تا زمینه  ساز خشکی 

نگردد. پوست 

پوسته ریزی و شوره سر کودکان 
ناشی از علل مختلف است

»میزگرد پوست« درباره شوره سر و دالیل ایجاد آن 
باحضور دکترامیرهوشنگ احسانی، متخصص پوست، 

دکترمحمدصادق کالنتری متخصص پوست 
و دکترمجتبی امیری متخصص پوست

شوشورره؛ مشکل ه؛ مشکل 
شایع پشایع پررددرردسر!دسر!

شوره یکی از مشکالت شایع در زمینه پوست و مو محسوب می شود که به دلیل 
تاثیر جدی که بر زیبایی ظاهری دارد، بسیار آزاردهنده است و افراد مبتال به دنبال 
راهکارهای بهبود آن هستند. شوره در همه سنین ممکن است دیده شود اما در 
بزرگساالن شایع تر است. گرچه این پوسته ریزی غالبا بیماری جدی محسوب نمی شود 
اما نباید آن را نادیده گرفت زیرا در بعضی موارد می  تواند ناشی از دیگر بیماری  های جدی پوست 
باشد. از همین رو مشورت با متخصص پوست برای تشخیص علت زمینه ساز و انتخاب راهکارهای 
درمانی اهمیت دارد. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان سالمت پرداخته ایم: »با سالم. پسری 
24 ساله هستم که پوست و موهای چرب دارم و همیشه از شامپوهای مخصوص موهای چرب 
استفاده می کنم. اما مدتی است که عالوه بر چربی زیاد پوست، دچار شوره سر شده ام که خیلی 
اذیت کننده است. شست وشوی روزانه تاثیری در بهبود این مشکل ندارد. آیا ممکن است ناشی از 

بیماری دیگری باشد. لطفا راهنمایی ام کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی

شوره فقط مختص به پوست سر نیست

راهکارهای خانگی برای بهبود شوره سر

  دکتر محمدصادق کالنتری

نگاه متخصص پوست

شوره یکی از مشکالت شایع در زمینه پوست و مو 
محسوب می شود که به دلیل تسریع دوره رشد سلول های 
ریزش  از  پیش  به طوری که  می آید؛  به وجود  پوستی 
سلول های مرده، سلول های جدیدی روی پوست قرار 
می گیرند. عوامل متعددی در بروز شوره نقش دارند 
و شوره مختص به سر نیست بلکه در ابروها و ریش 

مردان نیز ممکن است دیده شود. 

شوره ابرو غالبا ناشی از درماتیت 
سبورئیک است

شوره  ابرو در اکثر موارد ناشی از درماتیت سبورئیک 
است. درماتیت سبورئیک بیماری ای است که بین 1 
تا 3درصد افراد جامعه را درگیر می کند و به شکل 
شوره شدید و التهابی بروز پیدا می  کند. پوست سر 
و ابروها در صورت ابتال به درماتیت سبورئیک شوره 

پیدا می کنند اما در دو سوم بیماران پوست صورت 
نیز دچار پوسته ریزی می شود. درماتیت سبورئیک 
بیماری وخیمی نیست اما مزمن است و تحت تاثیر 
عوامل مختلف مانند استرس یا کار زیاد ممکن است 

دوره  های عود داشته  باشد. 

 درمان، مبتنی بر بهبود درماتیت 
سبورئیک است

درمان شوره ابرو در وهله اول به درمان درماتیت سبورئیک 
مربوط می شود که در این شرایط استفاده از کرم های 
مخصوص کاربرد دارد. ممکن است پزشک استفاده 
از محصوالت ضدقارچ را برای پس از شست وشوی 
صورت نیز الزم بداند. نکته مهم این است که نباید 
پوسته  ها را از روی ابروها کشید زیرا احتمال تشدید 

عالئم و آسیب پوستی وجود دارد. 

شوره ریش نیز علل مشابه شوره سر دارد
شوره هایی که در ریش دیده می شود همانند شوره 
سر هستند. در واقع، ابتال به شوره سر ممکن است 
پوست صورت را نیز درگیر کرده و با بروز پوسته ریزی 
در قسمت ریش همراه باشد. علت بروز شوره در 
این قسمت صورت با توجه به تحریک و ساختار 
پوست صورت مرتبط است که می تواند منجر به بروز 
شوره چرب یا خشک شود. تحریک پوست ناحیه 
عوامل  از  ناشی  است  ممکن  موهای صورت  زیر 
مختلفی باشد که از جمله می توان به افزایش رشد 
و تکثیر مخمرهای طبیعی پوست، حساسیت پوستی 
یا افزایش تولید سبوم باشد. خشکی پوست، استرس، 
گرما و سرمای شدید، باقی ماندن شامپو روی پوست 
و شست وشوی ناکافی نیز از دیگر علل بروز این 

مشکل محسوب می شوند. 

درمان شوره سر و ریش تفاوتی ندارد
از آنجا که بسیاری از مبتالیان به شوره سر با بروز 
مواجه هستند،  نیز  موهای صورت  در  این مشکل 
اهمیت  مناسب  درمان  و  زمینه  ای  عامل  تشخیص 
دارد. خوشبختانه راهکارهای درمان و بهبود شوره 
سر در مورد شوره ریش نیز مؤثر هستند زیرا موهای 
این ناحیه از صورت ماهیت مشابه موهای سر دارند. 
برای رهایی از شوره ریش، استفاده از شامپو مناسب 
می شود.  توصیه  سر  موهای  همانند  ضدشوره 
و  پوست  پاکسازی  صورت،  منظم  شست وشوی 
کنترل  در  مؤثر  اقدامات  دیگر  از  نیز  ریش  اصالح 

شوره ریش هستند.
 در صورتی که با رعایت چنین اقداماتی مشکل شوره 
ریش بهبود نیافت الزم است با متخصص پوست مشورت 

شود تا درمان های تخصصی تر تجویز گردد.

در کنار توجه به عامل زمینه ساز شوره و مشورت با 
متخصص پوست برای درمان های الزم و بهبود مشکل، 
رعایت چند توصیه ساده و استفاده از محصوالت طبیعی 

نیز می تواند در مقابله با شوره سر مؤثر باشد:

سرکه سفید
شست وشوی موها با سرکه سیب یکی از راهکارهای 
مؤثر در بهبود شوره سر محسوب می شود زیرا اسیدیته 
سرکه pH پوست سر را تغییر می دهد. سرکه همچنین 
مانع از افزایش شوره می شود زیرا خاصیت ضدباکتری، 

ضدعفونی و ضدقارچ دارد. مقداری سرکه را در اسپری 
بریزید و روی موها بپاشید. سپس سر را با حوله بپوشانید 
و 15 دقیقه تا نیم  ساعت بعد بشویید. این کار را دو بار 

در هفته تکرار کنید.

روغن نارگیل
روغن نارگیل یک راهکار مؤثر برای بهبود شوره سر 
است. پیش از دوش گرفتن، پوست سر را با 3 تا 5 قاشق 
سوپخوری روغن نارگیل آغشته کنید و صبر کنید حدود 
یک ساعت روی سر بماند. سپس با شامپو معمولی بشویید. 

آلوئه ورا
آلوئه ورا راهکار خوبی برای مقابله با خارش ناشی 
از شوره سر است که به تاثیر خنک  کنندگی آلوئه ورا 
مربوط می شود. برای بهبود شوره سر، پوست سر 
را با آلوئه ورا ماساژ داده و بعد از چند دقیقه مانند 

همیشه بشویید.

روغن زیتون
یکی دیگر از راهکارهای بسیار مؤثر، روغن زیتون است. 
پوست سر را با 10 قطره روغن زیتون ماساژ دهید، با 

کاله بپوشانید و بگذارید شب تا صبح روی پوست بماند. 
روز بعد سر را به خوبی بشویید. 

حنا
حنا در ترکیب با کراتین موها الیه محافظی ایجاد 
می کند که می تواند برای بهبود شوره سر مفید باشد. 
حنا عالوه بر تسکین تحریکات پوست سر، به کاهش 
شوره سر و بهبود خارش نیز کمک می کند. برای 
کاهش رنگ حنا روی موها می توان از مقداری قهوه 

نیز استفاده کرد.


