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چکیده
شوره سر یکی از شایعترین شکایتهای مراجعهکنندگان به کلینیک های پوست است که نقش قابل توجهی بر اعتماد به
نفس و وجهه اجتماعی افراد مبتال به ویژه جوانان ،زنان و افراد تحصیلکرده دارد .این مطالعه قصد دارد تا این مشکل را
از نظرگاه طب ایرانی مورد واکاوی قراردهد.این مقاله یک مطالعه مروری کتابخانهای است که در آن متن کتابهای
منتخب طب ایرانی با روش تحلیل محتوا و مبتنی بر روش نمونهگیری نظری مورد بررسی قرار داده شدهاست .کلیدواژه
های مورد بررسی در متون طب ایرانی حزاز ،ابریه ،سبوسه و قوبا بودند .عالوهبراین مطالب مرتبط از متن مقاالت
منتخب پایگاه های  Scopus ،Pubmedو  SIDاستخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.طب ایرانی بروز
شوره سر را برایندی از تعامل عوامل درونی و بیرونی میداند که در این میان به اختالل در فرایند دفع مواد زائد از طریق
پوست و نقش آن در ایجاد پوسته ریزی توجه بیشتری دارد .حکمای طب ایرانی در کنار درمان موضعی شوره سر ،به
تغذیه  ،بهداشت شخصی ،وضعیت دستگاه گوارش ،وضعیت سالمت سایر اعضا و قوای مغز نیز توجه داشتهاند و از
اصالح آنها غافل نبودهاند.به نظر میرسد توجه محققین به فرضیههای موجود در منابع طب ایرانی به ویژه نقش غلظت
ترشحات پوستی در زمینهسازی برای بروز پوستهریزی ،میتواند شرایط مناسبی را برای پیشرفت در درمان شوره سر رقم
بزند.
واژگان كلیدي :شوره سر ،درماتیت سبوره ،ماالسزیا ،عفونت قارچی ،پوسته ریزی
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مقدمه
شوره سر از شایعترین شکایتهای مراجعهکنندگان به کلینیکهای پوست و مو است که حدود نیمی از جمعیت
بزرگساالن دنیا درگیر آن هستند ( .)Borda and Wikramanayake, 2015این بیماری معموال از سن بلوغ شروع
میشود و تا  05سالگی ادامه می یابد و بعد از آن رو به کاهش میگذارد ( .)Grimalt, 2007عالمت اصلی این
بیماری پوسته ریزی ناحیه سر است که معموال با خارش نیز همراه است .البته ریزش مو نیز از عالیم همراه با شوره سر
است که لزوما ارتباطی با شدت آن ندارد ( .)Bouillon and Wilkinson, 2005بسیاری از محققین این بیماری را
با درماتیت سبوره در یک طیف قرار می دهند ( .)Grimalt, 2007شوره سر یک بیماری التهابی مخفی است که
برخالف درماتیت سبوره ،در ظاهر عالمتی از التهاب در آن دیده نمیشود .در ایجاد شوره سر فاکتورهای مختلفی را
دخیل میدانند که مهم ترین آنها قارچی از خانواده ماالسزیا است و اساس درمان نیز داروهای ضدقارچ است ( Borda
 .)and Wikramanayake, 2015گرچه قارچ ماالسزیا جزئی از فلور طبیعی پوست به حساب میاید ولی نقش آن
در بروز شوره سر و تعداد دیگری از بیماریهای پوستی قابل انکار نیست ( .)Sparber, 2017ماالسزیا قارچی
چربی دوست است و به دلیل داشتن آنزیم لیپاز ترشحات غدد سباسه را به اسیدهای چرب اولئیک و آراشیدونیک تجزیه
می کند که اعتقاد بر ایناست که این اسیدهای چرب آزاد عامل اختالل در عملکرد الیه کورنئوم استراتئوم پوست و
شکست سد اپیدرمی و بروز التهاب است که به دنبال آن پوستهریزی نیز ایجاد می گردد ( Borda and
 .)Wikramanayake, 2015البته بعضی از مؤلفین بر این باور هستند که شوره سر یک واکنش آلرژیک نسبت به
قارچ ماالسزیا است .به هر روی نقش التهاب و فاکتورهای التهابی را در بروز شوره سر نمیتوان نادیده گرفت
( .)Bouillon and Wilkinson, 2005سایر فاکتورهایی که در بروز شوره سر مؤثر دانسته شده است عبارتند از
عملکرد سد بافت پوششی پوست ،میزان ترشح غدد سباسه ،عملکرد سیستم ایمنی ،عوامل نوروژنیک و استرسهای
روحی-روانی و تغذیه ( .)Borda and Wikramanayake, 2015اتیولوژی ایجاد شوره سر هنوز ناشناخته است
ولی بروز و شدت شوره سر در تعامل با سه فاکتور اساسی است اول میزان ترشحات غدد سباسه ،دوم میزان تکثیر قارچ و
سوم استعداد فرد که متأثر از فاکتورهای ژنتیک ،نوروژنیک ،فیزیولوژیک و تغذیه ای است ( Borda and
 .)Wikramanayake, 2015البته شوره سر از اختالالتی است که بیماری تلقی نمی شود و به عنوان یک مشکل
زیبایی شناختی در نظر گرفته میشود ( .)Greaves, 2016با این حال به دلیل شیوع بسیار باال و تأثیر منفی بر اعتماد به
نفس و روابط اجتماعی بیماران به ویژه زنان ،جوانان و افراد تحصیل کرده رفع آن از اهمیت باالیی برخوردار است و
تاکنون داروهای متعددی برای این منظور ساخته شده است که سه دسته دارویی اصلی برای این منظور وجود دارد؛
داروهای کراتولیتیک ،داروهای ضدقارچ و داروهای مهارکننده تکثیر اپیدرم ( .)Grimalt, 2007مشکل اصلی در
درمان شوره سر این است که با قطع داروها ،بعد  2-1هفته ،عالیم عود می کنند ( Bouillon and Wilkinson,
.)2005
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شوره سر در منابع طب ایرانی ذیل بیماریهای مو مورد بحث قرار گرفته است .مطالعه پیش رو قصد دارد تا این بیماری را
در منابع طب ایرانی مورد بررسی و کاوش قرار دهد تا بتواند از این گذرگاه به شناخت بهتری از این بیماری و نحوه
درمان آن دست یابد.
روش تحقیق
این مطالعه یک پژوهش مروری کتابخانه ای است که محتوای منتخبی از کتب طب ایرانی را مبتنی بر روش تحلیل محتوا
( )Content analysisمورد بررسی قرار داده و اطالعات گردآوری شده در فرایند مطالعه بعد از واحدبندی و
کدگذاری مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار گرفته است .روش نمونه گیری در این مطالعه نمونه گیری نظری است که
نوع خاصی از نمونه گیری مبتنی بر معیار ( )Criterion-basedاست و از قاعده انتخاب تدریجی پیروی می کند .در
این روش محقق از رویدادها ،افراد یا واحدها بر مبنای سهم بالقوه آنها در توسعه و آزمون سازههای نظری نمونه گیری
میکند .فرایند این نوع نمونه گیری ماهیتی تکراری دارد .به این صورت که محقق یک نمونه اولیه را برمیدارد ،داده ها
را تحلیل می کند و سپس نمونه های بیشتر را برای پاالیش مقوله ها و نظریه های در حال ظهور خود مجددا برمیدارد .این
فرایند ادامه مییابد تا زمانی که محقق به مرحله اشباع داده ها میرسد؛ یعنی به مرحله ای که در آن هیچ بینش و ایده ی
جدیدی از گسترش بیشتر نمونه ها حاصل نمی شود .در خالل این فرایند محقق صرفا به دنبال شواهد تاییدی نیست ،بلکه
به دنبال موارد منفی نیز میگردد .بر این اساس شروع کار با کتاب القانون فی الطب ابن سینا بود و جستجو در این کتاب با
کلیدواژه های «حزاز»« ،سبوسه» و «ابریه» انجام شد .در ادامه کار با مشخص شدن مقوالت مختلف ،نمونه گیری از سایر
کتابهای مرتبط انجام گرفت .برای افزایش اعتبار یافتههای مطالعه تنوع در انتخاب منابع استخراج دادهها مدنظر
قرارگرفت تا نوعی زاویهبندی در دادهها اتفاق بیفتد و اطالعات ردکننده داده های اولیه نیز از قلم نیفتند .در ادامه کار
مقاالت پایگاه های  PubMedو  SIDنیز با کلیدواژه  Dandruffمورد جستجو و بررسی قرار گرفت و یافتههای
مربوط به این مطالعه جمعآوری شد و در انتها مطالب بهدست آمده مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار گرفت.
يافته ها
شوره سر در کتاب القانون فی الطب ابن سینا با عنوان «حزاز» و در بخش بیماریهای مو مورد بحث قرار گرفته است (ابن
سینا )1131 ،و در سایر منابع نیز ذیل عنوان «حزاز»« ،سبوسه» یا «ابریه» در بخش بیماریهای مو مورد بحث قرار
گرفتهاست .البته دانشمندان طب ایرانی نقطه درگیری در این بیماری را سطح فوقانی پوست بیان نمودهاند و بروز این
بیماری را نشانه ای از اختالل در دفع مواد زاید از طریق پوست بیان نموده اند (ابن سینا .)1131 ،در بررسی منابع طب
ایرانی مطالب مفصلی بیان شده است که می توان آنها را به صورت زیر تفکیک کرد:
فرآيندشناسی بروز شوره سر:
از دیدگاه طب ایرانی پوست یکی از اعضای دفعی است که مواد زائد موجود در بافتها و عروق را به شکل محسوس مثل
عرق و چرک ،و غیرمحسوس دفع می کند .با این حساب وضعیت پوست ،نمایشگری از وضعیت عملکرد و سالمت
اعضا و بافتهای داخلی است .اگر فرایند دفع مواد زائد از طریق پوست دستخوش تغییر شود میتواند به بروز بیماریهای
پوستی بیانجامد که یکی از این تغییرات،بروز تغییر در غلظت و کیفیت مواد دفعی است (جرجانی .)1131 ،بوعلی در
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کتاب قانون می نویسد که اگر ماده یا رطوبت زائد دارای حرارت که قرار است از طریق پوست دفع شود دستخوش
تغییر قوام گردد می تواند طیفی از بیماریهای دارای پوسته ریزی و خارش و التهاب را ایجاد کند .او توضیح می دهد که
اگر این رطوبت زائد گرم ،بسیار رقیق باشد به شکل غیرمحسوس و اگر رقیق باشد به شکل عرق و اگر غلیظ تر شود به
شکل چرک دفع میشود .اما اگر غلظت این ماده بیش از این افزایش یابد میتواند در الیه فوقانی پوست پوسته ریزی
ایجاد کند و شوره سر را باعث گردد .البته با باال رفتن غلظت این رطوبت طیفی از بیماریهای دارای پوسته ریزی قابلیت
بروز و ظهور پیدا میکنند (ابن سینا.)1131 ،
حکما بیان کردهاند که هر ماده زائدی که دستخوش فساد و افزایش غلظت شود میتواند به صورت پوسته ریزی در
پوست نمایان گردد ،ولی این ماده خروجی عالوه بر غلظت ،کیفیت گرم یا گزنده نیز دارد ،که طی فرایندی که اصطالحاً
احتراق یا سوختن نامیده می شود کسب نموده و به همین دلیل خارش نیز پوسته ریزی را همراهی می کند که پدیده
سوختن در این حالت میتواند مصداقی از وجود التهاب در موضع پوست باشد (ابن سینا( )1131 ،ناظم جهان)1131 ،
(جرجانی .)1131 ،از نظر ظاهر نیز شوره سر را اینگونه توصیف کردهاند که اجسامی شبیه به سبوس گندم است که
عالوه بر خشونت در لمس ،میتوانند مرطوب یا خشک باشند .به صورت خالصه 1پدیده مختلف سوختن،افزایش غلظت
وفساد موجب ایجاد شوره در سر می شوند که به تفصیل عبارتند از سوختن مواد زائد که منجر به گرم شدن و افزایش
غلظت و فساد آنهاست ،تجمع اخالط فاسد زیر پوست که موجب جدا شدن پوست و حتی از بین رفتن فولیکولهای مو
میگردد( .ناظم جهان)6-1( )1131 ،
سبب شناسی ايجاد شوره سر:
پوسته ریزی در ناحیه سر می تواند به دالیل زیر ایجاد گردد:
 فساد مزاج الیه بیرونی پوست ناحیه جمجمه که به شکل پوسته ریزی خود را نشان می دهد.
 خشکی مزاج پوست سر که به پوسته ریزی می انجامد.
 سوء مزاج فراگیر در ناحیه سر که عالوه بر پوسته ریزی در ناحیه سر با عالیمی در سایر اجزای سر و نیز
عملکردهای مغزی همراه خواهد بود.
 اختالل در سایر اعضا که باعث تجمع مواد زائد در بدن شود .تجمع مواد زائد در بدن شرایط را برای سوختن و
غلیظ شدن آنها فراهم می کند که این اتفاق می تواند با پوسته ریزی در ناحیه سر به عنوان یکی از عالیم همراه
و عوارض آن بروز کند (ابن سینا( )1131 ،ناظم جهان( )1131 ،رازی.)1113 ،
 تغییر در کیفیت خون که به پوسته ریزی در ناحیه سر بیانجامد (رازی.)1113 ،
البته می توان مجموع این اسباب را در دو دسته جای داد ،یکی بیماری محدود به الیه بیرونی پوست سر ،دوم درگیری
الیه بیرونی پوست به دنبال اختالل در عملکرد سایر اعضا (جرجانی.)1131 ،
عوامل خطر بروز شوره سر:
عوامل خطری که برای بروز شوره در سر بیان شده به شرح زیر است:
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 استحمام نامنظم
 سوء هاضمه و تجمع ترشحات غلیظ و چسبنده در معده
 تر بودن مزاج مغز
 سن کودکی و پیری (ناظم جهان)1131 ،
 نازکی پوست سر یا تمام بدن (رازی)1113 ،
 استفاده بیش از حد از غذاهایی که شرایط را برای سوختن مایعات بدنی و افزایش غلظت آنها یا خروج مواد
زائد از طریق پوست سر را فراهم می آورند مثل غذاهای تند و تیز به ویژه خردل و پیاز و تره ،گوشتهای
خشک شده ،غذاهای غلیظ مثل باقال و غذاهایی مثل هندوانه (حرانی( )1116 ،رازی.)1163 ،
عالمت شناسی:
از نظر بالینی عالوه بر توجه به سن ،مزاج ،سبک زندگی ،رنگ پوسته ها و پوست سر ،ویژگی های قابل لمس و مشاهده
پوست ناحیه سر و صورت و عالیم همراه در سایر اعضا در تشخیص سبب بیماری کمک کننده است .یکی از مواردی
که مورد توجه حکما بوده رنگ پوسته ها بوده است که آن را نشانه ای از ماده عامل بیماری دانسته اند .این رنگ می
تواند سفید ،قرمز ،زرد ،خاکستری یا سیاه و یا ترکیبی از آنها باشد که با توجه به نوع مواد معموال باید طیفی از سفید تا
خاکستری داشته باشد (ناظم جهان( )1131 ،رازی.)1163 ،
شدت بیماري:
در اکثر منابع بیماری دارای سه درجه ذکر شده که در شدیدترین حالت بیماری پوست را زخمی نموده و ریشه های مو
را نیز تخریب می کند (ابن سینا( )1131 ،ناظم جهان( )1131 ،رازی( )1113 ،جرجانی.)1131 ،
درمان:
درمان شوره سر بر اساس درجه درگیری ،به شرح زیر است:
 خفیف :اساس درمان در این مرحله رطوبت دهی و الیه برداری خفیف است ،لذا استعمال موضعی روغنهایی
مثل روغن گل و روغن بنفشه ،یا داروهای لعابی مثل لعاب خطمى و لعاب اسفرزه و جوشانده شنبلیله ،به همراه
داروهای الیه بردار (جالی) خفیف مثل جوشانده چغندر و عصارهى برگ آن و تخم خربزه و آرد نخود و آرد
ترمس و آرد باقال مورد توصیه قرار گرفته است (ابن سینا( )1131 ،ناظم جهان .)1131 ،رازی برای شوره
خفیف ،روغن مالی شبانه و استحمام روز بعد از آن و مالیدن لعابات به سر را کافی میداند (رازی.)1113 ،
 متوسط :اساس درمان در این مرحله استفاده از داروهای الیه بردار قوی است که قدرت تحلیل مواد زائد را نیز
داشتهباشند مثل آرد نخود و آب چغندر همراه کمی خردل و صابون ،که بعد از آنها داروهای رطوبت بخش نیز
باید مورد استفاده قرار گیرد تا عارضهای رخ ندهد.
 شدید :این حالت معموال نشانه تجمع مواد زائد در بدن است ولذا برای درمان آن باید ابتدا با استفاده از فصد یا
داروهای مناسب حاوی صبر یا شحم حنظل ،بدن را از مواد زائد تجمع یافته خالی نمایند تا درمان مؤثر واقع
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شود و عود نکند .بعد از کاهش بار مواد زائد ،درمان موضعی با استفاده از داروهای الیه بردار قوی مثل بوره،
گوگرد و سرکه صورت گیرد و برای پیشگیری از عوارض داروهای الیه بردار لعابهاى معتدل و روغن مالی
نیز به دنبال آنها تجویز گردد (ابن سینا( )1131 ،ناظم جهان( )1131 ،رازی( )1113 ،جرجانی( )1131 ،اخوینی،
( )1111سمرقندی( )1131 ،زهراوی.)1131 ،
داروهاي مورد استفاده:
سه دسته دارویی مورد استفاده برای شوره سر عبارتند از:
 داروهای جالی و محلل برای برداشتن پوسته ها و به تحلیل بردن مواد محتبس در پوست
 داروهای رطوبت بخش اعم از روغنها و داروهای لعابی جهت کاهش خشکی و پیشگیری از عوارض داروهای
جالی
 داروهای قابض که به داروهای جالی اضافه می شوند تا با تقویت پوست سر مانع عود شوره سر شوند( .ناظم
جهان( )1131 ،شاه ارزانی)1131 ،
ساير توصیه ها:
 کاهش مصرف غذاهای غلیظ و دیرهضم
 کاهش حجم غذا
 استفاده از غذاهای دارای مزاج معتدل یا مزاج مخالف سبب بیماری (مجوسی اهوازی)1131 ،
 استفاده از غذاهاى معتدل مثل ترکیب شیره انگور با روغن بادام
 استحمام منظم
 تراشیدن سر به صورت منظم و روغن مالی آن (ابن نفیس)1131 ،
پیش آگهی:
حزاز در طب ایرانی یک بیماری پیشرونده در نظر گرفته شده است که در صورت کوتاهی در درمان ،به بیماری طلق
تبدیل میگردد؛ که به شکل افزایش حجم و چسبندگی پوسته ها ،براق شدن آنها ،نفوذ عامل بیماری به ریشه مو ،ریزش
مو و خشکی مزاج سر بروز می کند و درمان آن سخت تر میشود (ناظم جهان.)1131 ،
بحث و نتیجهگیري
با توجه به تعریف و درجه بندی حزاز در منابع طب ایرانی به نظر میرسد که این بیماری به طیفی از بیماری های دارای
پوستهریزی در ناحیه سر اشاره دارد که مهمترین آنها شوره سر ،درماتیت سبوره است .مثال توصیف حزاز درجه دو که
عالوه بر پوسته ریزی با التهاب نیز همراه است یادآور درماتیت سبوره است یا توصیف رنگ پوسته ها و چرب بودن آنها
نیز بیشتر با درماتیت سبوره همخوانی دارد .البته در طب رایج نیز عده ای از محققین اعتقاد دارند که شوره سر و درماتیت
سبوره در یک طیف بیماری التهابی پوستی هستند ( .)Grimalt, 2007به هر روی مصداق امروزی حزاز هر چه که
باشد منطق درمانی بیماریهای پوسته ریز ناحیه سر در طب ایرانی مشابه است و مهم تشخیص درجه بیماری است تا بتوان
بر اساس آن داروهای با توان مناسب را برگزید.
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طب ایرانی بروز شوره سر را حاصل تعامل عوامل داخلی و خارجی میداند که با نگاه طب رایج مشابهت دارد ،منتهی هر
چه که شدت بیماری باالتر می رود تمرکز روی عوامل داخلی افزایش مییابد و در کنار درمانهای موضعی درمانهای
خوراکی نیز ضرورت پیدا می کنند (ابن سینا .)1131 ،البته همان طور که بیان شد ،توصیف درجه سوم بیماری حزاز در
طب ایرانی با درماتیت سبوره تطابق پیدا می کند .گرچه تمرکز درمان موضعی در طب ایرانی بر الیه برداری و رطوبت
بخشی است ولی عمده درمانهای موضعی مورد استفاده دارای خاصیت ضدقارچی نیز هستند مثل بنفشه ( Hammami
 ،)et al, 2011گل سرخ ( ،)Shohayeb et al, 2014چغندر ( ،)Kragh et al, 1995شنبلیله ( Olli and
 ،)Kirti, 2006نخود ( ،)Barari et al, 2015ترمس ( ،)Erdemoglu et al, 2007تخم خربزه ( Ribeiro et
 ،)al, 2007باقال ( )Spencer et al, 1957و ختمی ( .)Shah et al, 2011حتی درمانهای خوراکی مثل صبر
( )Rosca-casian et al, 2007و حنظل ( )Hadizadeh et al, 2009نیز از خاصیت ضدقارچی قابل توجهی
برخوردار هستند .البته ناگفته نماند که گرچه این درمانهای موضعی مشابه درمانهای امروزی خاصیت ضدقارچی هم
دارند ،ولی شرایط زمینه ساز رشد قارچ که از نظر طب ایرانی تغییر غلظت ترشحات پوستی است نباید از نظر دور داشته
شود .نکته جالب این است که انطاکی از اطبای قرن  11هجری ،حزاز را یکی از زیرمجموعه های قوبا در نظر گرفته
است ،و قوبا از بیماری هایی است که ماهیت قارچی دارد (انطاکی .)1131 ،گرچه در طب رایج نیز ارتباط مثبت بین
ترشحات غدد سباسه و رشد قارچها مورد توجه قرار گرفته است ( )Borda and Wikramanayake, 2015ولی
صرفا حجم ترشحات مورد توجه است و سایر ویژگیها از جمله غلظت آنها مغفول مانده است.
نکته قابل تأمل این است که در طب رایج هیچ کدام از فاکتورهای شناخته شده و تأثیرگذار بر بروز شوره سر رابطه علی
و معلولی با بروز این عارضه ندارد ،مثال گرچه درمان ضدقارچ در بهبود عالیم شوره سر نقش غیرقابل انکاری دارد ولی
قارچ ماالسزیا ،فلور طبیعی پوست سر در تمام افراد است .با این حساب با قطع درمانهای رایج ،شوره سر در عرض 2-1
هفته مجددا عود میکند ( .)Bouillon and Wilkinson, 2005این مسأله ما را بر آن می دارد تا به دنبال فرضیه
های جدید در زمینه بروز شوره سر بگردیم و رویکردهای موجود در مکاتب طبی سنتی را نیز مورد توجه دوباره قرار
دهیم .عالوه بر تنوع دارویی فراوانی که در منابع طب ایرانی وجود دارد و شایسته آزمون بالینی است ،این فرضیه نیز که
افزایش غلظت ترشحات پوستی زمینه ساز بیماریهای دارای پوسته ریزی است و احتماال شرایط را برای رشد قارچها
فراهم می سازد ،ارزش بررسی و کار بالینی را دارد.
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