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A pelenkakiütéstôl 
a pattanásokig
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zalékánál serdülőkorukra teljesen elmúlik.
− A szülők gyakran kétségbeesnek ami-
att, hogy nem gyógyul a gyermek bőre. 

A betegség lefolyása ugyanis jellemzően 
hullámzó. Általában tél végére rosszab-
bodik, nyáron pedig akkor, ha a nagy 
hőségben az izzadság irritálja a kisgyer-
mek bőrét. A napsütés azonban alap-
vetően enyhíti az ekcémás tüneteket.

Az ekcémára a leghatékonyabbak a 
gyulladásgátló szteroidos kenőcsök, ame-

lyektől viszont − mint megjegyezte − sokan 
alaptalanul tartanak.

− A jelenlegi korszerű készítmények közül néhányat 
már kifejezetten a gyermekek bőréhez fejlesztettek ki. Az elő-
írt módon használva megfelelő mennyiségű hatóanyag kerül 
a bőrfelszínre és csak nagyon kevés szívódik fel a szervezet-
be − magyarázta. 

A szakember emellett javasolja, hogy az ekcémás gyerekek 
testápolásához a szülők kizárólag hypoallergén, gyógyszertári 
fürdetőket, hidratálókrémeket alkalmazzanak. 

− Kimondottan ajánlottak az olajos fürdetők − fűzte 
hozzá.   

Mi az a koszMó?
Az anyukákat gyakran megijeszti, 
hogy pár hetes, hónapos kisbabájuk 

fejbőrén sárgás, zsíros, hámló fel-
rakódások keletkeznek. Ezt neve-
zik koszmónak, ami egyszerűbb 
esetekben könnyedén kezelhe-
tő babák számára kifejlesztett 
koszmó elleni samponnal. Ha ez 
nem segít, akkor a bőrgyógyász 
enyhe szaliciles fejpakoló krémet 

ír fel. Ezt pár óráig kell a fejbőrön 
hagyni, majd a hajmosást követő-

en kemény sörtéjű kefével eltávolítha-
tók a felrakódott hámsejtek. A szakorvos 

kiemelte, hogy a koszmó már pár hónapos 
csecsemőknél is jelentkezhet, feltehetően az anyai 

hormonok hatására.

− A csecsemőkori koszmó és a serdülőkori seborrhoeas 
korpásodás egyformán a faggyúmirigyek fokozott műkö-
dése miatt lép fel. Szintén genetikai hajlam áll a hátte-
rében, illetve a tesztoszteron hormon, ami befolyásolja a 
faggyúmirigyek működését. Éppen emiatt jelentkezik újra 
serdülőkorban, mert ekkor élettani okból mindkét nem-
ben megnövekszik a tesztoszteron szintje a szervezetben − 
magyarázta a doktornő. 

a gyermekeknek más a bőre, mint a felnőt-
teknek, így értelemszerűen a betegségeik is 
más jellegűek − emelte ki Dr. Boér Nóra bőr-
gyógyász. a szakorvost az MMM Magazin a 
gyermek- és kamaszkori bőrbetegségekről 
kérdezte meg. Mint lapunknak kifejtette, a 
kicsiknek sokkal puhább a bőre, nagyobb a 
víztartalma, ami hólyagképződésre hajlamo-
sít. Ezen kívül még nem alakult ki teljesen az 
immunrendszerük, ami ugyanis csak körülbe-
lül 10 éves korra éri el a felnőttkori állapotot. 
Emiatt pedig hajlamosabbak a bakteriális, a 
gombás és a vírusfertőzésekre. 
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külöNBöző ErEDEtű 
hólyagok a BőröN

− A legkisebbek bőrbe-
tegségei gyakran hólyagok 

képében jelennek meg − mondta  
Dr. Boér Nóra. A csecsemőknél a 

pelenkával érintkezett bőrfelületen a nedves-
ség hatására gyakran jelentkeznek pici vörös hólyagok. Ezt 
nevezik köznyelven pelenkakiütésnek, amelyek elkerülhetők, 
illetve kezelhetők a hagyományos popsi kenőcsökkel, vala-
mint ajánlott a gyakori pelenkacsere. Ha a kiütések nem 
gyógyulnak, élénkvörössé válnak, és egyre terjednek, akkor 
már valószínűleg felülfertőződtek baktériumokkal, illetve 
gombákkal. 

− Ilyenkor erősebb készítmények szükségesek, különböző 
fertőtlenítő hatású, például bóraxos, gombaellenes szárító-
krémekkel lehet hatékonyan kezelni a kiütéseket − jelentet-
te ki a doktornő.

Mint folytatta, nyáron gyakori kisbabáknál az úgynevezett 
miliaria, azaz verejtékmirigy-gyulladás, amit a köznyelvben 
melegkiütésnek neveznek. Ez ijesztőnek tűnhet, de hintőpo-
rozással könnyen elmulasztható.

A fertőző betegségek közül kevéssé közismert, ám szintén 
igen gyakori az impetigo, magyarul az ótvar. 

− Első hallásra ez is ijesztőnek tűnik, de nem az − jegyez-
te meg Dr. Boér Nóra. Elmondta, hogy általában 2−5 éves 
korban fordul elő a leggyakrabban. Közösségekben, azaz böl-
csődékben, óvodákban, strandokon, játszótereken fertőződ-
hetnek meg vele a gyerekek. Esetenként nyári táborozásnál 
is előfordulhat.

− Ez egy felületes bakteriális fertőzés, ami köny-
nyen átragad egyik gyerekről a másikra. Gyor-
san megnyíló nedvedző hólyaggal, illetve 
piros folt képében jelentkezik, amelyre 
rövidesen sárgásbarna pörk rakódik − 
magyarázta a bőrgyógyász. 

Nem szabad a pörkökre sebhintő-
port tenni, hanem vízben kell leáztatni 
azokat, majd fertőtlenítő oldattal vagy 
krémmel kell kezelni − tanácsolta.

− Mivel külsőleg jól kezelhető, leg-
többször három-négy nap alatt elmúlik. A 
gyermeknek csak abban az esetben kell antibio-
tikumot szednie, ha nagyon szétterjedt, de ez szeren-
csére ritkán fordul elő − fűzte hozzá.    

a gyErEkkori EkcéMa
Dr. Boér Nóra szavai szerint a gyerekeknél a leggyakoribb 

bőrbetegség az atópiás dermatitisz, más néven az ekcéma. Már 
néhány hetes kortól jelentkezhet, főként a végtagokon és az 
arcon piros, száraz, viszkető kiütések formájában. Az esetek 
felében testszerte száraz a bőr, mely fokozottabb hidratálást 
igényel. Az ekcéma kialakulásának hátterében legtöbbször 
genetikai hajlam áll, gyakrabban fogékonyak erre a 
betegségre azok a kisbabák, akiknek valame-
lyik szülőjének van vagy volt ekcémája, 
szénanáthás vagy asztmás. 

− Ez a három betegség ugyan-
is társulni szokott. Összefogla-
ló néven atópiás betegségeknek 
nevezzük ezt a csoportot.

Mint mondta, a jó hír az, 
hogy az ekcémát és az asztmát 
kinőhetik a gyerekek idővel. Az 
ekcéma például a gyerekek 85 szá-

Gyermek- és serdülôkori bôrbeteGséGek 

A szteroid 
egy hormon, amely nagy 

mennyiségben bekerülve a 
szervezetbe magas vérnyomást, 

cukorbetegséget, elhízást, a bőrön 
értágulatokat okozhat. A mai korszerű 

krémekkel azonban elkerülhetőek, hogy ilyen 
mellékhatások fellépjenek. Éppen ezért 

alaptalanok a szteroidos
 készítményekkel kapcsolatos túlzott 

félelmek.

 Két-három éves 
kisgyermekek 

is már elkaphatják az 
uszodaszemölcsöt, főként nyáron 

a strandokon. Ezt minél előbb 
kezelni kell, mert fertőz

 és könnyen 
elszaporodhat.  
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kaMaszkori proBléMák – 
korpa és pattaNás
Tinédzserkorban szinte mindenki-

nek korpásodik a haja. A korpa tulaj-
donképpen nem más, mint a fokozott 
hámlás következtében csoportosan lelökő-
dő bőrsejtek. Ez a tünet azért gyakoribb ebben 
az életkorban, mert − mint azt fentebb írtuk − a szervezet-
ben megnövekedett tesztoszteron szint fokozott működés-
re sarkallja a faggyúmirigyeket és ez gyulladást vált ki. A 
seborrhoeás gyulladást már erősebb szerekkel kezelik a 
szakemberek, mint a kisbabák koszmóját. Ez a 
fajta pirosas hámló kiütés az orr és szemöldö-
kök területén, sőt mellkason is felléphet.

− Szteroidos, gombaellenes, szaliciles 
készítményeket szoktunk alkalmazni, 
kiegészítve seborrhoea elleni sampo-
nokkal − mondta a bőrgyógyász szak-
orvos. 

Felhívta a figyelmet arra, hogy 
léteznek olyan rizikófaktorok, amelyek 
rontják a seborrhoeás állapotot. Ilyenek 
például a stressz, a kialvatlanság, illetve a 
fűszeres ételek túlzott fogyasztása. 

− A korpának azonban két fajtáját kell 
megkülönböztetni. A seborrhoeás kor-
pától, amely zsíros, piros, gyulladt visz-
kető, hámló foltok formájában jelenik 
meg a fejbőrön, eltér az úgynevezett szá-
raz korpa.

Hozzáfűzte, hogy ez szintén okoz 
viszketést, ugyanakkor nincsenek gyul-
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ladt területek a fejbőrön. − Fontos, 
hogy másfajta sampont kell használni 

a zsíros, illetve a száraz korpa kezelé-
sére. Ez utóbbi esetben ugyanis a szá-

raz fejbőr hidratálást igényel, a seborrhoea 
elleni készítmények pedig még tovább szárí-

tanák azt.
Kitért arra, hogy gomba is okozhat korpásodást. 
− A Pityrosporum ovale elnevezésű gomba a bőrünkön él, 

ám ha valami okból felborul az egyensúly, túlzottan elszapo-
rodik, és korpát okozhat − fejtette ki.  Ezért szoktak 

a bőrgyógyászok gombaellenes készítménye-
ket keverni a fejpakolásba, vagy gombaelle-

nes hatóanyagot tartalmazó samponokat 
javasolni. Ezenkívül cink, kén, kát-
ránytartalmú samponok ajánlatosak 
korpásodás esetén. 

Az aknék − köznyelven a pattanások 
− megjelenését részben szintén a magas 

tesztoszteron hormonszint okozza. 
− A faggyúmirigyek a hajas fejbőrön 

kívül az arcon, a háton és a mellkason 
vannak nagyobb mennyiségben, ezért a 
pattanások is itt alakulhatnak ki − magya-
rázta a bőrgyógyász. 

Kifejtette, hogy az aknénak is több 
típusa van. Egyes bőrtípusoknál nagy 
mennyiségben képződnek fehér, illetve 
fekete mitesszerek (comedok). 

− Az ilyen bőrtípusú fiatalok gyakran 
keressenek fel kozmetikust, aki kímélete-
sen megtisztítja az arcbőrt a mitesszerektől.
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főként a nőknél fordul elő. Ilyenkor elsőként azt kell meg-
vizsgálni, nincs-e a szervezetben olyan góc, amely a pat-
tanások megjelenését elősegíti. A háttérben lehet ugyanis 
gyulladt fog, fül-orr-gégészeti, nőgyógyászati, vagy urológi-

ai probléma, amit a megfelelő szakorvosok deríthet-
nek ki a szükséges vizsgálatokkal. Javasolt még 

hormonvizsgálat is, különösen, ha menst-
ruációs problémák, főként erős görcsök-

kel járó menzesz jelentkezik − tért ki a 
doktornő.

− Az akne gyakran esztétikailag, 
pszichésen zavaró tünet a páciens 
számára, de kombinált és türelmes 

kezeléssel minden esetben jelen-
tős gyógyulást érünk el − hangsúlyoz-

ta végezetül Dr. Boér Nóra bőrgyógyász 
szakorvos. 

  

Elérhetőség: www.gadorpoliklinika.hu

Következő számunkban a szemészeti problémákkal, a szem-
betegségekkel és azok kezelésének módszereivel foglalkozunk.

Mint hozzátette, amennyiben pirossá, gennyessé vált pat-
tanások is megjelennek, az annak a jele, hogy a mitesszerek-
ben baktériumok szaporodtak el. Éppen ennek megelőzése 
miatt fontos az eltávolításuk.   

− Van azonban olyan bőrtípus, amelyen szinte 
egyáltalán nem keletkeznek mitesszerek, csak 
piros pattanások. Ebben az esetben bőr-
gyógyász által felírt külső, illetve belsőleg 
szedendő készítményekkel kell kezel-
ni − hangsúlyozta.  Elmondta, hogy 
a szakorvosok alkalmaznak külső és 
belső antibiotikumos, fertőtlenítő 
hatóanyagot tartalmazó gyógyszere-
ket, továbbá úgynevezett keratolítikus 
készítményeket, amelyek csökkentik a 
faggyúképződést, segítik a faggyúmirigyek 
összehúzódását, továbbá gátolják azok eltö-
mődését.        

Hangsúlyozta, hogy mivel a pattanások sokfélék és igen 
különbözőek lehetnek, az orvosnak minden tinédzsert egyé-
nileg kell kezelnie. 

− Az utóbbi időben ugyanakkor egyre inkább azt tapasz-
taljuk, hogy a pattanásos időszak kitolódik a felnőttkor-
ra, vagy eleve később, huszonéves korban lép fel először. Ez 

Kovács Andrea

Érdemes 
kipróbálni több 

korpásodás elleni sampont, 
készítményt, mert rendszerint 

a tünet hátterében 
különböző okok 

találhatóak.

Az aknés 
tüneteket a száraz, illetve 

zsíros bőrűeknél eltérő módon 
kell kezelni. Az előbbi 

hidratálást, a zsírosabb bőr 
enyhe hámlasztást 

igényel.
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Pattanások attól 
alakulnak ki, hogy a 

faggyúmirigyek eltömődnek, 
úgynevezett faggyúdugó 

képződik, amely elfertőződhet 
és begyulladhat. 

DÉL Kft.

VÍZ-, GÁZ-, F�TÉS SZERELVÉNY SZAKÁRUHÁZ
6724 Szeged, Cserzy M. u. 30/B. Tel./fax: 62-485-860,
e-mail: mivastrio.szeged@gmail.com
Nyitva tartás: H-P 7,30-16,30 Sz: 8,00-12,00

www.futes-furdoszoba.hu
A képek csak illusztrációk! Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk! Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!
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