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التهاب اجللد الدهني (االكزميا الدهنية) Seborrheic dermatitis -
إعداد د .مشعل عبد الله الغريب
إختصاصي أمراض جلدية وتناسلية

مركز أسعد احلمد لألمراض اجللدية

أما في منطقة الصدر ،فقد تظهر على هيئة
قشرة خفيفة تصاحبها بثور حمراء ملتهبة
وقيح بسيط على رؤوس البثور.

التهاب اجللد الدهني من األمراض
اجللدية التي تصيب الوجه عادة وقد تصيب
األطفال والبالغني وأعراض هذا املرض هو
التهاب في املناطق الغنية باإلفرازات الدهنية
مثل الوجه وحول األنف واحلواجب ومنطقة
الشارب واللحية وخلف األذن وقد تصيب
املناطق الغنية باإلفرازات الدهنية مثل الرأس
ومنطقة منتصف الصدر.

من أهم األمراض التي تشابه هذه األعراض في
مرض التهاب اجللد الدهني هو مرض الصدفية
ومرض الوردية مما يستدعي أحيان ًا فحص
اجلسم للتأكد من خلو هذه األمراض.
إن عالج مرض التهاب اجللد الدهني عبارة
عن عالجات موضعية ،منها استخدام شامبو
يحتوي على مواد تعمل على التحكم بااللتهاب
والتخلص من ميكروب البيتروسبورم أوفالي
مثل مادة الكيتوكونازول والقطران وحامض
السيلسيلك والسلينيم سلفايد ،كذلك
يستخدم كرميات حتتوي على مركبات
الستيرويد والكيتوكونازول.
من املهم توضيح أن مرض التهاب اجللد الدهني
عند األطفال مؤقت وينتهي مع مرور الوقت
وذلك بسبب اختفاء هرمون األندروجني من
دم الطفل (يكتسب هذا الهرمون من األم خالل
فترة احلمل) ،أما بالنسبة للبالغني فإن هذا
املرض يكون مزمن ًا ،مير بفترات تزداد وتقل فيها
حدة املرض وقد متر فترات متفاوتة تختفي
فيها أعراض املرض ألسباب جنهلها.

ويعزى سبب املرض إلى عدة عوامل منها العامل
الوراثي واحلساسية املفرطة للجلد من ميكروب
البيتروسبورم أو فالي (Pityrosporum
 ،)Ovaleإن أعراض هذا املرض عند األطفال
حديثي الوالدة عبارة عن تكون قشور دهنية
على هيئة صفائح في الرأس يسمى غطاء املهد
( ،)Curdle Capأما في البالغني فتكون أعراض
املرض عبارة عن التهاب يصاحبه إحمرار وقشرة
دهنية في املناطق الغنية باإلفرازات في الوجه
كما ذكرنا سابق ًا تصاحب هذه اإلفرازات حكة
بسيطة ،وعند تكون قشرة خفيفة دون إحمرار
في منطقة الرأس يطلق عليها باللهجة العامية
قشرة الرأس (.)Dandruff
في حاالت قليلة قد تزداد حدة اإلصابة
تؤدي إلى تشققات باجللد مسببة حكة وآالم
بسيطة.
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