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آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »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، علت افزایش غیرعادی چربی 
پوست چیست؟

درماتیت سبورئیک یا در اصطالح رایج »سبوره« بیماری 
پوستی است که پس از سن بلوغ به دلیل ترشح هورمون های 
جنسی بروز می کند. این حالت به خصوص در افرادی که 
دارای زمینه  خانوادگی هستند، شدیدتر است. هورمون 
جنسی آندروژن روی غدد چربی پوست تاثیر می گذارد 
و عالوه بر افزایش اندازه آنها، فعالیت شان را نیز تشدید 

می کند که افزایش چربی پوست را به دنبال دارد.
: پوست چه قسمت هایی از بدن بیشتر چرب 

می شوند؟
غدد چربی روی پوست سر، صورت، سینه، زیربغل، ناف، 
پشت )بین دو کتف(، داخل گوش، کشاله ران و مقعد 
وجود دارد. همه  افراد؛ چه دختر و چه پسر، تا سن بلوغ، 
شرایط پوست یکسان و معمولی مایل به خشک دارند اما 
پس از سن بلوغ که هورمون های جنسی ترشح می شود، 
به خصوص در مردان که سطح هورمون آندروژن باال 
می رود، سبوره شایع  می شود. البته این مشکل گاهی در 
خانم هایی که چنین زمینه ای را در مردان خانواده دارند 

نیز دیده می شود. 
درماتیت سبورئیک از انواع خفیف تا شدید متغیر است. 
انواع شدید که در برخی نواحی با پوسته نیز همراه است، 
معموال در افراد دارای زمینه  خانوادگی دیده می شود اما 
80 تا 90درصد مردم با حالت خفیف مواجه هستند که 
به طور طبیعی پس از بلوغ دچار چرب شدن مختصر 
پوست می شوند. فرد مبتال به درماتیت سبورئیک معموال از 
چربی پوست صورت به خصوص قسمت میانی صورت 
یعنی پیشانی، بینی و قسمت کنار بینی تا دهان )ناحیه 
نازولبیال(، شکایت دارد اما چربی شدید در دیگر نواحی 

پوست نیز در بعضی افراد دیده می شود. 
: خیلی از افراد عالوه بر چربی پوست از شوره 
نیز شکایت دارند. این دو حالت با هم ارتباط دارند؟
به طور طبیعی، پس از حدود 28 روز سلول های زایگر 
تولیدشده از طبقه بازال پوست به سطح پوست می رسند 
و پس از این مدت زندگی می میرند و با شستشو از بین 
می روند. در افراد مبتال به درماتیت سبورئیک، روند تولید 
سلول ها افزایش می یابد و طی حدود 21 روز به الیه سطحی 
پوست می رسند. در نتیجه  این رشد سریع غیرعادی، سلول ها 
جمع می شوند و پوسته هایی به وجود می آورند. از همین 

رو، افزایش ترشح هورمون جنسی نه تنها با چرب شدن 
پوست همراه است، بلکه پوسته هایی به شکل شوره نیز 
ظاهر می شود. البته افزایش رشد سلول های پوست به 
غذای بیشتری هم نیاز دارد که درنتیجه خونرسانی زیاد، 

پوست نیز قرمز می شود. 
: چرا افراد دارای پوست چرب بیشتر مستعد 

بوی نامطبوع عرق هستند؟
منافذ ترشح چربی و عرق یکی هستند و به هر دلیلی که 
چربی سازی پوست زیاد شود، تعریق نیز افزایش می یابد. 
از همین رو، بیشتر افرادی که پوست چرب دارند، از 
بوی نامطبوع عرق نیز ناراحت هستند. قسمت هایی مانند 
کشاله ران، مقعد، ناف و زیر پستان ها که عرق تبخیر 
نمی شود، با بوی نامطبوع همراه است زیرا قارچ های 
ساپروفیت )غیربیماری زا( که همیشه روی پوست هستند، 
تحت تاثیر رطوبت به قارچ های پاتوژن )بیماری زا( تبدیل 
می شوند. در چنین شرایطی پوست تا حدودی قرمز 
و خارش دار می شود و پوسته ها به وجود می آیند. این 
حالت ها از درجات خفیف تا شدید متغیر خواهند بود.

: درماتیت سبورئیک می تواند در اندام های   
دیگر نیز مشکل ایجاد کند؟

افرادی که سعی در تمیز کردن گوش داشته اند، به علت ایجاد 
خراش های ریز در مجرای گوش باعث عفونت باکتریایی و 
مزمن می شوند که از این طریق به پرده  گوش )پرده تمپان( 
صدمه می زند و در اثر تکرر عفونت به تدریج شنوایی 
کاهش می یابد. در چنین شرایطی عالوه بر سبورئیک، 
باید عفونت نیز درمان شود. خیلی از افرادی که دچار 
ضعف شنوایی در سنین باال می شوند، غالبا طی دوران 
نوجوانی و جوانی به دلیل استفاده مکرر از گوش  پاک کن 
سعی در تمیز کردن گوش داشته اند. درماتیت سبورئیک 
گاهی در اطراف مژه ها با پوسته ریزی ظاهر می شود و 
می تواند عامل گل مژه باشد که خاراندن چشم زمینه ساز 
عفونت می شود. در صورت امکان بهتر است گل مژه 
تخلیه شود و سپس از داروهای موضعی استفاده گردد. 
: آیا بیماری های زمینه ای در بروز درماتیت 

سبورئیک نقش دارند؟
گرچه درماتیت سبورئیک مساله شایعی است، گاهی اوقات، 
بروز یا تشدید ناگهانی سبورئیک می تواند نشانه ای از یک 
بیماری داخلی باشد. بیماری پارکینسون، ایدز، دیابت 
مزمن به خصوص نوع کنترل نشده، اختالل سوءجذب 

مزمن موادغذایی، مصرف مداوم و طوالنی الکل، مصرف 
داروهای اعصاب مانند  هاروپریدول، داروهای حاوی 
آرسنیک و طال می تواند با بروز سبوره یا تشدید آن همراه 
باشد و به خصوص اگر سبوره ناگهان و شدید ظاهر شود، 
اهمیت بیشتری خواهد داشت. از طرفی با اینکه افزایش 
چربی پوست پدیده  طبیعی ناشی از فعالیت هورمون های 
جنسی است، از تاثیر قارچ های پوستی نباید غافل شد. 
مواجهه مستمر قارچ های ساپروفیت که به چربی پوست 
تمایل دارند، باعث نفوذ آنها به غدد چربی شده و زمینه  
ترشح چربی را تشدید می کنند. مهم ترین این قارچ ها، 
»پیتروسپوروم اووال« است که در سر وجود دارد و باعث 
چربی و شوره سر می شود. در روند درمان این مشکل 
تجویز داروهای مؤثر برای مقابله با قارچ ضروری است. 
: درماتیت سبورئیک با بیماری های دیگر پوستی 

عالئم مشابه دارد؟
انواع خفیف یا متوسط درماتیت سبورئیک ممکن است با 
پسوریازیس اشتباه گرفته شود. پسوریازیس در قسمت های 
مختلف پوست حتی نواحی خشک نیز می تواند ظاهر 
شود اما در حالت خفیف که فقط ناحیه چرب رویش 
موها یا ابروها را درگیر می کند، شبیه درماتیت سبورئیک 
خواهد بود. ابتال به قارچ کچلی که در گذشته شایع بود 
نیز با عالئم شبیه درماتیت سبورئیک مشابه است. گاهی 
خارش های مکرر سر باعث خراشیدگی های جزئی روی 
پوست و عامل عفونت می شوند که زردزخم یکی از این 
عوارض است. در چنین مواردی عالوه بر درمان زردزخم، 
درماتیت سبورئیک نیز باید درمان شود زیرا افزایش چربی، 
دوباره زمینه ساز بروز این مشکل می شود. خارش ناشی 
از گال نیز با درماتیت سبورئیک می تواند همزمان باشد.
: روند درمان درماتیت سبورئیک چگونه است؟
درماتیت سبورئیک بیماری شایع و عودکننده ای است 
زیرا به دلیل وجود زمینه  ذاتی، پس از اتمام دوره  درمان 
دوباره عالئم ظاهر می شوند. تا سن حدود 50 سالگی 
که ترشح هورمون های جنسی به تدریج کاهش می یابد، 

چربی پوست نیز کمتر خواهد شد. 
سریع ترین روش درمان درماتیت سبورئیک به دلیل ایجاد 
التهاب، داروهای کورتیکواستروئید )حاوی کورتون( است. 
در انواع شدید درماتیت سبورئیک می توان از داروهای 
موضعی حاوی کورتون مانند لوسیون، فوم و ژل استفاده 
کرد. نکته  بسیار مهم اینکه مصرف مداوم کورتون زمینه ساز 

عوارض مختلف است و زمانی که بیمار به دلیل تاثیر 
مطلوب و سریع دارو اقدام به مصرف خودسرانه دارد، 
با چنین مشکالتی مواجه خواهد بود. از همین رو، معموال 
توصیه می شود از داروهای ضدالتهاب غیرکورتونی استفاده 
شود تا مشکالت ثانویه ای اتفاق نیفتد. این داروها در واقع 
مهارکننده  کلسی نورین هستند که عملکردی شبیه کورتون 

ضعیف دارند اما عوارض کورتون موضعی را ندارند. 
اگر بیمار از خارش شدید و شوره  زیاد در سر شکایت دارد، 
معموال درمان  موضعی قارچ نیز الزم است و شامپوهای 
مخصوص توصیه می شود که در موارد شدید حتی ممکن 
است متخصص پوست داروهای خوراکی را نیز تجویز 
کند. همچنین باید درمان  بیماری های زمینه ای مانند دیابت 
و... نیز لحاظ شود زیرا همچنان عالئم درماتیت سبورئیک 

عود می کند. 
: افزایش چربی پوست می تواند زمینه ساز 

ریزش مو شود؟
ریزش مو ارتباطی با درماتیت سبورئیک ندارد اما زمانی 
که غدد چربی فعال می شوند، فردی که زمینه  ارثی طاسی 
)آلوپسی آندروژنتیک( دارد با کم پشت شدن و نازکی تارهای 
مو مواجه خواهدبود. درواقع ریزش مو روند طبیعی دارد 
اما نازک شدن تدریجی تارهای مو حالت کم پشتی ایجاد 
می کند و فرد تصور می کند موها ریزش دارند. معاینه 
توسط متخصص پوست بهترین روش برای تعیین سطح 
مشکل پوست و موهاست تا درمان مناسب انجام گیرد.

: افرادی که پوست چرب دارند، چه نکاتی 
را باید در مورد شستشو و بهداشت رعایت کنند؟

شستشوی مکرر پوست و موها نمی تواند مانع ترشح 
چربی شود زیرا پس از 3 تا 4 ساعت، مغز فرمان کاهش 
چربی و خشکی را صادر می کند و دوباره چربی تولید 
می شود. پوست همیشه به مقدار مختصری چربی نیاز 
دارد و دوش روزانه و استفاده از شوینده ها و شامپوهای 
مناسب پوست و موهای چرب مفید خواهد بود. بهتر 
عامل  داغ  زیرا آب  باشد  ولرم  با آب  است شستشو 
اگر  می کند.  تشدید  را  ترشح چربی  و  است  التهاب 
پوست با آب خنک آبکشی شود عروق، تنگ شده و 
جریان خون کاهش می یابد و در نتیجه چربی سازی نیز 
کم می شود. این توصیه کلی در مورد شستشو برای 
همه ی افراد است اما مبتالیان به انواع درماتیت سبورئیک 

باید آن را جدی بگیرند.

خارجی ترین الیه پوست )اپیدرم( از پنج الیه تشکیل 
شده که مرتب در حال نوسازی است؛ به طوری که در 
طول یک ماه قسمت خارجی آن کامال عوض می شود. 
این روند تخریب و نوسازی ترکیبات و تامین انرژی 

الزم باید از طریق تغذیه روزمره تامین شود.
در گذشته اغلب التهابات مزمن پوست صورت از 
جمله جوش های صورت به اختالالت روحی نسبت 
داده می شد و افراد مدت طوالنی تحت درمان های 
ضدافسردگی بودند بدون اینکه بهبود حاصل شود. 
ریزمغذی های  سطح  بررسی  و  کامل  چکاپ  اما 
ضروری در مایعات بدن همچنین میکروارگانیسم های 
فلور سیستم گوارش در اکثر این افراد نشان دهنده  
کمبودهای جدی ویتامینD3، روی، بیوتین، امگا3 

و سلنیوم بود. 

تاثیر پروتئین و روی بر شادابی پوست
منابع پروتئین حیوانی یا جایگزین آنها مانند تخم مرغ، 
پنیر، کشک، ماست و دوغ در کنار پروتئین های گیاهی 
نظیر غالت، حبوبات، دانه ها و مغزها به افزایش ارزش 
بیولوژیکی پروتئین و تراکم مواد مغذی کمک کرده و در 
تامین نیازهای سلولی و جلوگیری از گرسنگی های پنهانی 
و سلولی و همچنین شادابی پوست بسیار تاثیرگذار هستند. 
زینک یا روی فلز بسیار مهم و مؤثری در سالمت پوست 
محسوب می شود. معموال منابع پروتئینی حاوی مقدار 
قابل  توجهی روی هستند. توصیه می شود ماهی، میگو، 
تخمه کدو، بادام زمینی، تخم مرغ، حبوبات، قارچ، کلم 
بروکلی، غالت سبوس دار، شیر و لبنیات و شکالت تلخ 
در رژیم غذایی گنجانده شود تا مانع از کمبود بدن به 

این ریزمغذی شود.

ضرورت کاهش مصرف قندها
افرادی که مشکل پوستی دارند بهتر است برای مدتی 
از مصرف قندهای تصفیه شده خودداری کرده یا مقدار 
مصرف آنها را به حداقل برسانند. توصیه می شود غالت 
سبوس دار جایگزین نان های سفید شده تا تاثیر آنها بر 
بهبود وضعیت پوست پس از مدت کوتاهی مشخص 
شود. البته در مصرف میوه های گوناگون و سیب زمینی 
نیز باید اعتدال رعایت شود تا از افزایش سطح قندخون 

و ترشح بیش از انداره انسولین پیشگیری شود. 

توجه ویژه در مورد گنجاندن چربی ها در 
رژیم غذایی

طی روند هیدروژنه کردن روغن های مایع گیاهی، حالت 
ترانس اسیدهای چرب به وجود می آید که عالوه بر عوارض 

متعدد و زیان های مختلف بر سالمت عمومی، موجب پیری 
زودرس بافت پوست و بروز آکنه و التهابات پوستی می شود.

منابع غذایی حاوی چربی های ترانس را می توان فست فودها 
و غذاهای آماده و فرآوری شده، غذاهای سرخ شده و بریان 
همچنین روغن هایی که بیش از حد حرارت دیده اند، دانست. 
البته روغن های مایع حاوی اسیدهای چرب MUFA و 
PUFA هم در کاهش روند پیری پوست بسیار مؤثر 
هستند. این روغن ها عالوه بر داشتن خاصیت حفظ 
شادابی و طراوت پوست، در ساخت سلول های جدید 
و ترکیبات غذارسان و تاثیرگذار بر کاهش التهابات در 
قسمت های مختلف بدن نقش دارند. اسیدهای چرب 
ضروی در بدن ساخته نمی شوند و باید از طریق تغذیه 
روزمره جهت حفظ سالمتی و پیشگیری از عوارض 

مختلف در رژیم غذایی گنجانده شوند.

درماتیت سبورئیک که به علت افزایش ترشح چربی پوست ظاهر می شود، مشکل بسیار شایع به خصوص 
در مردان جوان است. برخی از مبتالیان، کنار چربی بسیار زیاد پوست از شوره سر نیز رنج می برند. 
معاینه توسط متخصص پوست برای تجویز داروهای کنترل کننده چربی، همچنین رعایت بهداشت 
درست پوست و مو از اصول ضروری در این زمینه است. با این مقدمه، به پرسش یکی از خوانندگان 
»سالمت« پرداخته ایم: »جوانی 28 ساله هستم که پوست صورت، سر و پشت شانه هایم بسیار چرب است. با وجود 
شستشوی مکرر اصال چربی کنترل نمی شود. ریزش مو دارم. مزاجم هم گرم و خشک است. لطفا مرا راهنمایی  کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی
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 دکتر غالمرضا کردافشاری

نگاه متخصص طب ایرانی

چربی پوست مشکل بسیار شایعی در زمینه زیبایی 
محسوب می شود که معموال از حوالی بلوغ شروع 
شده و تا حدود ٦0 سالگی ادامه می یابد. فراوانی این 
مشکل در بین جوانان بیش از سایر گروه های سنی 
بوده و بر اساس آمارها حدود ٦٦-٧5درصد از افراد 
15-20 ساله را درگیر کرده  است. در زمان بروز این 
مشکل با ترشح بیش از اندازه چربی از غدد سباسه 
به سطح پوست به خصوص در نواحی سر، صورت، 

سینه و پشت، ظاهر چرب و براق ایجاد می شود. 

چربی پوست از دیدگاه طب سنتی
از دیدگاه طب سنتی علت اصلی این بیماری اشکال 
در هضم های چهارگانه و نیز عدم دفع صحیح مواد 
زاید از بدن است. هضم اول از دهان آغاز می شود و 
در معده ادامه می یابد، سپس کبد مرحله بعدی هضم 
را انجام می دهد و اخالط چهارگانه به وجود می آیند. 
مراحل بعدی هضم در عروق و بعد در بافت اعضا 
انجام می شود. طي این مسیر، غذای خورده شده تغییر 
شکل  یافته و به بافت عضو مورد نظر تبدیل می شود. 
بنابراین عالوه بر اینکه کیفیت غذای مصرفی باید مورد 
توجه باشد، مراحل مختلف هضم نیز باید به طور کامل 
و صحیح انجام بگیرد و فضوالت حاصل از هر مرحله 
نیز به طور کامل و از مسیر درست از بدن دفع شود.

هر کجا در این مسیر از ابتدا تا انتهای آن اختالل 
به وجود بیاید، می تواند زمینه ساز بروز بیمار ی های 
مختلف از جمله چربی بیش از اندازه پوست و ریزش 
مو شود. بنابراین رعایت اصول خوردن و نوشیدن، 
پرهیز از غذاهایی که مواد زاید و غلیظ زیادی در بدن 
تولید می کنند و اصالح عملکرد معده، کبد و پرهیز 
از یبوست مهم ترین پایه های درمان چربی پوست 
هستند. البته عوامل دیگری نیز از جمله پرهیز از قرار 
گرفتن در معرض هوای آلوده، خواب منظم و کافی، 
ورزش معتدل منظم و پرهیز از استرس و عصبانیت 
نیز بسیار بااهمیت هستند که خود این عوامل بر 

کیفیت هضم نیز تاثیر می گذارند.

پرهیزها و توصیه های ساده در درمان 
چربی پوست

غذاهای  و  فست فود  انواع  خوردن  از  پرهیز   
بسته بندی صنعتی، غذاهای خمیری و سنگین با 
الویه، قارچ،  هضم سخت مثل ماکارونی، الزانیا، 
حلیم، کله پاچه و...، نوشابه ها و آبمیوه های صنعتی، 
تنقالت صنعتی مانند چیپس، پفک، کیک، کلوچه 
و...، کاکائو، یخ، گوشت های با هضم سخت مثل 

گوشت گاو و گوساله
 پرهیز از خوردن میوه و نوشیدن آب و سایر 

نوشیدنی ها به همراه غذا
 پرهیز از پرخوری و روی هم خوری

توصیه ها:
 فاصله غذاخوردن با خواب 2 ساعت رعایت شود.

 غذا به خوبی جویده شود.

مواد غذایی مفید:
 مصرف میوه هایي مانند سیب، گالبی، انار، هویج، 

به، تمرهندی و آب میوه های فوق
 آب انار با گالب و کمی پودر گلپر

 استفاده از زرشک و گشنیز در غذاها
مرغ،  جوجه  مثل  زودهضم  گوشت های   

بلدرچین و...
 سبزی پلو با شوید و گشنیز و زرشک

 سوپ جو با گشنیز و شوید و آبغوره و روغن زیتون
 شربت سیب و زرشک و لیمو

 شربت آبلیموترش و عسل
 شربت سکنجبین و کاهو سکنجبین

توصیه های دارویی:
 2قاشق خاکشیر با یک لیوان مخلوط آب جوش 

و عرق کاسنی و شاهتره و کمی نبات صبح ناشتا
 ماء الشعیر طبی روزی 3-2 استکان

 دم کرده عناب 10 عدد و آویشن 1 قاشق مرباخوری 
روزی 4-3 استکان

 دمکرده یک قاشق مرباخوری تخم گشنیز در آب 
جوش با کمی نبات، 30 دقیقه بعد از غذا

 بخور پوست با بابونه و آویشن
 شستن پوست با عصاره برگ چغندر که یک شب 

در آب و کمی نمک خیسانده شده  است
 ضماد سدر 100 گرم، پودر مورد 50 گرم و حنا 
25 گرم که با کمی روغن زیتون و سرکه و عرق 
کاسنی و شاهتره خمیر شده  است؛ به مدت 20 دقیقه 

روی پوست و سپس با آب گرم شسته شود.

اختاللدرهضموعدمدفع
صحيحموادزائدزمينهساز
چربیزیادپوستاست


