Every
thing you need to know about

Seborrhoeic
Dermatitis

For more information or an Appointment
Please call 1826666 Ext. 2555

@NewMowasatHospital

(965) 1 82 6666

New Mowasat Hospital

New Mowasat Hospital

@NMOWASAT

www.newmowasat.com

It is a red, itchy, flaky rash that affects greasy
skin areas in the face, scalp and centre of the
chest.
It is very common and affects about 40% of
the population, and dandruff (which is mild
seborrhoeic dermatitis of the scalp) can affect
almost half of all adults. It starts after puberty
and is commoner in men. Babies can also get
a short lived type of seborrhoeic dermatitis in
the scalp (cradle cap), which clears after a few
months.
What causes it?
It is thought that it is triggered by a yeast called
Malassezia that lives on the skin, or an over-reaction
by the skin’s immune system to this yeast.
It is more common in cold than in warm weather, and
it is not related to diet.

How is it treated?
Seborrhoeic dermatitis is managed with treatment that
reduces the level of skin yeast ,such as creams and
shampoos, which can be used safely on a long time.
Mild cortisone creams can be used for short periods
for any irritation.

Symptoms:
Affected areas are red with greasy skin flakes. They
can be itchy, sore and sensitive and flaking skin can
be embarrassing, especially with dark clothing.
The commonest sites are:
On the scalp: ranges from mild dandruff to a red,
scaly weeping rash.

On the face: it affects the eyebrows and creases
around the nose and cheeks. The eyelids may also
become red, swollen and flaky.
Ears: inside the ear canals, in the cup of the ear and
behind the ears. Inflammation in the ear canal can
cause it to become blocked.
On the front of the chest and between the shoulder
blades: well-defined, round pink-red patches with
mild scaling.
In the skin folds: it often affects moist areas such as
the skin under the breasts, in the groin, under the
arms, or in folds of skin on the abdomen. The skin is
pink and shiny with surface cracks.
In darker skin: may look lighter or darker than the
surrounding skin.
Severe scalp seborrhoeic dermatitis can resemble
psoriasis. In psoriasis, the scales are thicker and whiter
and the face is not usually affected.

Treatment
Treatment

can

improve

and

sometimes

clear

seborrhoeic dermatitis, but there is no permanent
cure and the complaint tends to come back when
treatment is stopped.
Treatment depends on the areas affected and degree
of irritation:
In the scalp: anti-dandruff shampoos containing
agents such as zinc pyrithione, selenium sulphide
or ketoconazole can be used regularly. For best

results, apply into the scalp, then wait 10 minutes
before washing. Thick scales can be removed before
shampooing by applying a descaling preparation
containing salicylic acid.
On the body: anti-yeast creams are usually effective
and can be used safely as long-term treatment.
Examples include clotrimazole, miconazole and
nystatin. They are sometimes combined with a mild
cortisone for a few weeks to control inflammation.
Washing the body with an antifungal shampoo
containing ketoconazole may also help. Leave the
shampoo on for 5 to 10 minutes before rinsing it off.
In the ear canals: medicated eardrops may help. Do
not clean the ears with cotton buds as this causes
more irritation.
On the eyelids: carefully cleaning between the
lashes with an eyelid cleanser or baby (non-sting)
shampoo which helps to lift skin flakes and reduce
inflammation.
Occasionally, if the rash is widespread or resistant to
the treatments listed above, the doctor may suggest an
oral anti-yeast medication.
Once your scalp is clear, continue using an antifungal shampoo once a week to reduce the chance
of coming back. Changing diet is not likely to make
difference.

الـــرأس وانتظـــر  10دقائـــق قبـــل غســـله .ويمكـــن إزالـــة القشـــرة
الســـميكة قبـــل وضـــع الشـــامبو عـــن طريق اســـتعمال مســـحتضر
محتـــو علـــى حمـــض السالســـيليك.
ٍ
مزيـــل للقشـــرة
فـــي مناطق أخرى :عـــادة الكريمات والدهانـــات المضادة للخمائر
فعالـــة ويمكـــن اســـتعمالها بأمـــان علـــى المـــدى الطويـــل .مثـــل
الكيتوكونـــازول والميكونـــازول والنيســـتاتين .وفـــي بعـــض األحيان
يمكـــن جمعهـــم مـــع الســـتيرويد الخفيـــف لعـــدة أســـابيع لتهدئـــة
االلتهاب.
وقد يســـاعد غســـل الجســـم بشـــامبو مضاد للفطريات محتو على
الكيتومونـــازول .اترك الشـــامبو لمدة  10-5دقائق قبل شـــطفه.
قنـــوات األذن:اســـتخدم أدويـــة قطـــرة األذن و ال تنظـــف األذنيـــن
بالقطـــن ألنهـــا قـــد تســـبب التهيج.
فـــي الحاجبيـــن :نظـــف بعنايـــة بيـــن الرمـــوش باســـتخدام منظف
الجفـــون أو شـــامبوأطفال (ال يلســـع العينيـــن) إلزالـــة قشـــر الجلد
وتقليـــل االلتهاب.
وفـــي بعـــض األحيـــان ،إذا اســـتمر الطفـــح الجلدي أو انتشـــر على
الرغـــم من اســـتعمال األدويـــة المذكـــورة أعاله،
قـــد يصـــف لـــك الطبيـــب عالجً ـــا بالفـــم مـــن مضـــادات الخمائر
الفمويـــة.
وفور تعافي فروة الرأس ،اســـتمر على اســـتخدام الشـــامبو المضاد
للفطريـــات مـــرة واحدة أســـبوعيًا لتقليـــل من فرصة عـــودة الطفح
الجلـــدي .لـــن يحدث تغيير النظـــام الغذائي أي فـــرق في حالتك.

المناطق األكثر شيوعً ا:
فـــي فروة الرأس :وتتراوح بين القشـــرة البســـيطة إلى طفح جلدي
أكثـــر احمرارًا وقشـــرة في بعض األحيان.
علـــى الوجه :تصيب الحاجبين والخطـــوط حول األنف والوجنتين.
أيضا ويتورم ويتقشـــر.
وقـــد يحمر جفن العين ً
داخـــل وحول األذنيـــن :داخل قنوات األذنين الخارجية مما يســـبب
انســـدادها وفي قاع األذن وخلفها
فـــي مقدمـــة الصدر وبيـــن الكتفيـــن :بقع محـــددة ودائريـــة يتراوح
لونهـــا بيـــن الـــوردي واألحمر مـــع وجود قشـــرة طفيفة.
فـــي ثنيات الجلـــد :عادة تصيب المناطق الرطبـــة مثل الجلد تحت
الثدييـــن والمنطقة األربيـــة وتحت الذراعين أو فـــي ثنية الجلد في
البطـــن .ويظهر الجلد باللون الوردي مع تقشـــر الســـطح.
فـــي البشـــرة الداكنة :قـــد تظهر أفتـــح لونًا أو أعتم عـــن المناطق
المحيطة.
وقد تتشـــابه الحاالت الشـــديدة من االلتهاب الجلدي القشـــري مع
الصدفيـــة .وفـــي الصدفيـــة ،تظهـــر القشـــور أكثر ســـماكة وأبيض
لونًـــا وال يصـــاب الوجه عادة.
هل يمكن عالجها؟
قـــد تتحســـن بالعـــاج  ،ولكـــن ال يوجـــد عـــاج دائـــم وعـــادة تعود
الشـــكوى مـــرة أخـــرى عنـــد وقـــف العالج.
ويعتمـــد العـــاج علـــى المناطق المصابـــة من الجســـم وعلى وجود
تهيج مـــن عدمه.
وفـــي فـــروة الـــرأس ،يمكـــن اســـتعمال الشـــامبو المضاد للقشـــرة
والـــذي يحتـــوي علـــى بيريثيـــون الزنـــك وكبريـــت الســـيلينيوم أو
الكيتوكونـــازول .وللحصـــول علـــى نتائـــج مثاليـــة ،ضعه علـــى فروة

هو عبـــارة عن احمـــرار وتقشـــر وحكة فـــى الجلد الدهنـــي خاصة
فـــي الوجه وفـــروة الرأس ومنتصـــف الصدر
ويشـــيع حدوثـــه فـــي نســـبة 40%مـــن النـــاس وتصيـــب القشـــرة
(وهـــي نوع طفيف مـــن االلتهاب الجلـــدي القشـــري) حوالي نصف
شـــيوعا فـــي الرجال.
ً
البالغيـــن .وتبدأ بعد ســـن البلـــوغ وهي أكثر
وقد يصـــاب األطفال بنـــوع مؤقت مـــن االلتهاب الجلدي القشـــري
في فـــروة الرأس ويســـتمر لعدة أشـــهر.

ما هي أسبابه؟
يٌعتقـــد أنـــه ينتج عن نـــوع من الخمائر يســـمى ماالســـيزيا ،وتعيش
علـــى الجلـــد أو فـــرط تفاعـــل لجهـــاز المناعـــة فـــي الجلـــد لهـــذه
الخميـــرة .ويشـــيع حدوثـــه فـــي الشـــتاء عـــن األجـــواء الدافئة وال
يرتبـــط بالنظـــام الغذائي.
كيفية عالجه؟
يتـــم عـــاج االلتهـــاب الجلـــدي القشـــري بالعـــاج الـــذي يقلـــل من
خمائـــر الجلد ويشـــمل ذلك الكريمات والشـــامبو اآلمن اســـتعمالها
علـــى المـــدى الطويل.
ويمكن اســـتعمال كريمـــات الكورتيزون الخفيفة للفتـــرات القصيرة
حال تهيـــج الجلد.
األعراض المرضية:
قـــد تصـــاب المناطـــق المتأثـــرة بحكـــة الجلـــد والقـــرح وتقشـــر
وحساســـية الجلـــد والتـــي تســـبب اإلحـــراج خاصـــة عنـــد ارتـــداء
المالبـــس المعتمـــة.
وتحمر المناطق المصابة وتصاب بقشور في المناطق الدهنية.
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