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Background and Objective: Seborrheic dermatitis is a common
inflammatory skin disease characterized by erythema, scaling, and pruritus.
Antifungals are among the most commonly prescribed drugs for the
treatment of this disease. In this regard, the present study investigated the
efficacy of two medications including clotrimazole 1% and sertaconazole
2% in the treatment of adult seborrheic dermatitis.
Materials and Methods: This double-blinded randomized clinical trial was
performed on 100 patients over the age of 18 with seborrheic dermatitis
referring to Farshchian hospital, Hamadan, Iran. Patients were randomly
assigned to two groups. The participants in one group received sertaconazole
twice a day for four weeks and another group received clotrimazole within
this period of time. After two weeks, the patients were examined in terms of
clinical symptoms and side effects of medications. Moreover, they were
reexamined for recurrence of disease after the completion of treatment and
four weeks later. Furthermore, the level of patients' satisfaction was
evaluated four weeks after treatment.
Results: Mean and standard deviation of Scoring Index 7.16±2.20 and
6.45±2.10 before treatment (P=0.184), 4.08 ± 1.82 and 2.78 ± 2.14 two
weeks after treatment (P<0.001), and 2.62 ± 2.13 and 0.89 ± 1.09 four weeks
after the end of treatment (P<0.001). Additionally, the relapse rate in
clotrimazole and sertaconazole groups was found to be 32% and 21.7%,
respectively. Furthermore, the complication rate was reported as 8% and
8.5% in clotrimazole group and sertaconazole group, respectively (P=0.220).
Moreover, the rate of good satisfaction in clotrimazole and sertaconazole
groups was reported as 38% and 71.1% (P<0.001), respectively.
Conclusion: Based on the results of the study, the frequency of
complications and recurrence of disease in patients treated with
sertaconazole was comparable to treatment with clotrimazole. However,
sertoconazole was found to be more effective and bring more satisfaction to
patients.
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چکیده
تاریخ دریافت مقاله1318/22/22 :
تاریخ پذیرش مقاله1318/25/28 :
تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم
پزشکی همدان محفوظ است.

سابقه و هدف :درماتیت سبورئیک یک بیماری پوستی التهابی شایع میباشد .داروهای ضد قارچ از
رایجترین داروهایی هستند که برای درمان این بیماری تجویز میشوند .در این راستا ،در مطالعه حاضر
اثربخشی دو داروی کلوتریمازول  1درصد و سرتاکونازول  2درصد در درمان درماتیت سبورئیک بزرگساالن
بررسی گردید.
مواد و روشها :مطالعه حاضر به شیوه کارآزمایی بالینی تصادفیشده دو سو کور در ارتباط با  122بیمار باالی
 18سال مبتال به درماتیت سبورئیک مراجعهکننده به بیمارستان فرشچیان همدان انجام شد .بیماران بهصورت
تصادفی به دو گروه دریافتکننده سرتاکونازول یا کلوتریمازول ،دو بار در روز به مدت چهار هفته تقسیم شدند.
بیماران در هفته دوم درمان از نظر عالئم کلینیکی و عوارض جانبی دارو معاینه گردیدند و در پایان درمان و
چهار هفته پس از اتمام آن بهمنظور بررسی عود بیماری مجدداً مورد معاینه قرار گرفتند .سطح رضایتمندی
بیماران نیز چهار هفته پس از پایان درمان بررسی گردید.
یافتهها :میانگین و انحراف معیار  Scoring Indexبیماران در گروه کلوتریمازول و سرتاکونازول بهترتیب قبل
از درمان معادل  7/12±2/22و  ،)P=2/185( 2/55±2/12دو هفته پس از شروع درمان برابر با 5/28±1/82
و  )P<0/221( 2/78±2/15و چهار هفته پس از اتمام درمان معادل  2/22±2/13و )P<2/221( 2/81±1/21
بهدست آمد .همچنین میزان عود بیماری در گروه کلوتریمازول و سرتاکونازول  32درصد در برابر  21/7درصد،
بروز عوارض در این دو گروه  8درصد در برابر  8/5درصد ( )P=2/222و میزان رضایتمندی خوب  38درصد
در برابر  71/1درصد ( )P<2/221بود.
نتیجهگیری :در این مطالعه فراوانی عوارض و عود عالئم درماتیت سبورئیک با کرم سرتاکونازول مشابه با
درمان با کلوتریمازول بود؛ اما اثربخشی کرم سرتاکونازول بهتر بود و رضایتمندی بیشتر بیماران را به دنبال
داشت.
واژگان کلیدی :درماتیت سبورئیک ،سرتاکونازول ،کلوتریمازول

مقدمه
درماتیت سبورئیک (  )SD: Seborrheic Dermatitisیک
بیماری شایع التهابی است که غدد سبابه را درگیر میکند [.]1
عالئم این بیماری شامل :اریتم ،پوستهریزی ،خارش و
چرببودن پوست میباشد  .پوست سر ،صورت و تنه بیشتر تحت
تأثیر این بیماری قرار میگیرند [ .]2شیوع درماتیت سبورئیک
در ایاالت متحده در جمعیت عمومی معادل  1تا  3درصد بوده
و در افراد جوان بین  3تا  5درصد میباشد .شیوع بیشتر این
86

بیماری در سنین  18تا  52سال رخ میدهد و شیوع آن در
تمامی گروههای سنی در مردان بیشتر از زنان است؛ اما
ارتباطی با نژاد ندارد [.]3
درماتیت سبورئیک هزینههای اقتصادی بسیاری را بر
بیماران تحمیل میکند و باعث کاهش کیفیت زندگی آنها
میشود [ .]5درماتیت سبورئیک دارای الگوی فصلی میباشد؛
بهطوری که در فصل زمستان تشدید شده و مواجهه با نور
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علیرضایی و همکاران

آفتاب در تابستان باعث بهبود نسبی عالئم بیماری می گردد
[.] 5
فعالیت غدد سبابه با توجه به محل آناتومیک ،جنس و سن
متفاوت است .غدد سباسه هنگام تولد وجود دارند و ترشح سبوم
در این زمان بهطور نسبی زیاد میباشد؛ اما در ادامه تا زمان بلوغ
کاهش پیدا میکند و مجدداً در دوره بلوغ فعالیت آنها افزایش
مییابد [ .]1اگرچه هنوز اتیولوژی این بیماری به درستی مشخص
نشده است؛ اما این احتمال وجود دارد که با ترشح بیش از
حد سبوم و مخمر ماالسزیا فورفور مرتبط باشد [ .]2این
میکروارگانیسم برای رشد نیاز به چربی دارد؛ از این رو بهطور
عمده در سلولهای مناطقی از بدن که غنی از چربی (سبوم)
است ،یافت میشود .باید توجه داشت که سبوم به وسیله لیپاز
ترشح شده و از ماالسزیا به گلیسیرین و اسید چرب هیدرولیزه
میگردد [.]7
دو گروه دارویی مهم در درمان درماتیـت سبورئیک،
کورتیکواستروئیدهای موضعی و عوامل ضـد قارچی هستند.
امروزه بـه دلیل عـوارض جـانبی کورتیکواستروئیدهای موضعی،
اقدامات درمـانی بیـشتر به سمت عوامل ضد قارچی متمایل
شدهاند [ .]8داروهای موضعی ضد قارچ یا کورتیکواستروئیدهای
موضعی معموالً خط اول درمان درماتیت سبورئیک هستند که در
برخی از مواقع بهصورت ترکیبی استفاده میشوند [.]1-11
باید خاطرنشان ساخت که از داروهای ضد قارچی به این
دلیل استفاده میشود که موجب کاهش تکثیر ماالسزیا و پاسخ
التهابی بدن در واکنش به آن میشوند [ .]12کرمهای ضد قارچی
در تمامی نواحی بدن حتی در نوزادان ،بدون عوارض جانبی
استفاده میشوند و گاهی بهصورت ترکیبی با کورتیکواستروئیدها
قابلمصرف میباشند [ .]11سرتاکونازول یک داروی ضد قارچ
جدید میباشد که در درمان  Tinea Pedisکاربرد دارد .این دارو
در گروه ایمیدازولها جای گرفته و عالوه بر اثر قوی بر گونه
ماالسزیا دارای فعالیت ضد باکتری ،ضد التهابی و سبواستاتیک
میباشد [.]13
با توجه به شیوع باالی درماتیت سبورئیک و بار اقتصادی و
اثرات منفی آن که از نظر وضعیت روانی و اجتماعی بر کیفیت
زندگی بیماران تأثیر میگذارد ،درمان این بیماری اهمیت بسیاری
دارد .با توجه به اینکه تعداد اندکی از مطالعات [ ]1به مقایسه
سرتاکونازول  2درصد و کلوتریمازول  1درصد پرداختهاند ،مطالعه
حاضر با هدف مقایسه کارایی کرم سرتاکونازول  2درصد با
کلوتریمازول  1درصد در درمان درماتیت سبورئیک در بیماران
باالی  18سال انجام شد.
مواد و روش ها
مطالعه حاضر بهصورت کارآزمایی بالینی تصادفیشده دو سو
کور انجام شد .بهمنظور انجام این مطالعه از میان بیماران
مراجعهکننده به درمانگاه و بخش پوست بیمارستان فرشچیان
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همدان از ابتدای سال  1312تا انتهای سال  1317به شیوه
نمونهگیری در دسترس 122 ،نفر از افراد بزرگسال با تشخیص
بالینی درماتیت سبورئیک دارای عالئم خارش ،اریتم ،سوزش و
پوستهریزی انتخاب شدند .پس از اخذ رضایتنامه کتبی و
آگاهانه ،بیماران بهصورت تصادفی به دو گروه درمانی
سرتاکونازول  2درصد ( 52نفر) و کلوتریمازول  1درصد ( 52نفر)
تقسیم گردیدند.
بهمنظور عدم اطالع تجویزکننده و بیمار از نوع دارو ،کرمها
در بستههای مشابه بستهبندی شدند و روی آنها یک برچسب
شماره  1یا  2چسبانده شد (مطالعه دو سو کور) .شایان ذکر است
که محتوای بستهها از نظر رنگ ،بو و قوام کامالً مشابه بودند.
در آغاز مطالعه هریک از بیماران توسط متخصص پوست
معاینه شدند .در ادامه نوع ضایعه شامل :جنرالیزه (درگیری بیش
از یک منطقه) و لوکالیزه (درگیری یک منطقه) ،تعداد ضایعات،
اریتم ،پوستهریزی ،خارش ،سوزش و همچنین ویژگیهای
دموگرافیک بیماران در پرسشنامه ثبت گردید .بهمنظور تعیین
شدت درماتیت سبورئیک از سیستم نمرهدهی Scoring Index
توصیهشده توسط  Kocaو همکاران استفاده شد [.]15
بدینمنظور به معیارهای اریتم ،پوستهریزی ،خارش و سوزش در
هر منطقه نمرهای از " 2تا  "3تعلق گرفت (فاقد عالمت=،2
خفیف= ،1متوسط= 2و شدید= )3و جمع این مقادیر بهعنوان نمره
 SIبیمار ثبت گردید.
شیوه درمان در هر دو گروه بهصورت موضعی ،دو بار در روز
(صبح و شب) به مدت چهار هفته بود .بیماران در هفته دوم
درمان بهمنظور ارزیابی بهبود بیماری از نظر عالئم کلینیکی و
عوارض جانبی دارو مجدداً بررسی شدند .در ادامه ،یافتههای
بالینی بیماران ثبت شده و ( Scoring Index )SIآنها تعیین
میگردید .در پایان درمان و نیز چهار هفته پس از اتمام آن،
بیماران بهمنظور بررسی عود بیماری مجدداً مورد معاینه قرار
گرفتند .سطح رضایتمندی بیماران نیز چهار هفته پس از پایان
دوره درمان ارزیابی شد .شایان ذکر است که برای تعیین
رضایتمندی ،بیمار مورد پرسش قرار میگرفت و پاسخ بیمار
بهصورت "فقدان رضایت ،رضایت خفیف ،رضایت متوسط و
رضایت خوب" طبقهبندی میشد.
معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :ابتال به درماتیت
سبورئیک در ناحیه اسکالپ و صورت با تشخیص بالینی ،عدم
درمان با کورتیکواستروئید موضعی یا سیستمیک از چهار هفته
قبل ،عدم درمان با متیلدوپا ،کلرپرومازین ،داروهای ضد آکنه
موضعی یا سیستمیک از یک ماه قبل و عدم ابتال به بیماری
سیستمیک همچون پارکینسون ،ایدز و اختالالت خلقی .سابقه
هرگونه حساسیت به دارو ،عدم رضایت برای شرکت در مطالعه،
عدم مراجعه بهمنظور پیگیری ،ابتال به نوع بسیار شدید بیماری
(نمره خارش بیشتر از  ،)7بارداری و شیردهی نیز بهعنوان
معیارهای خروج از مطالعه در نظر گرفته شدند .در انتها دادهها با
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مقایسه اثربخشی کرم کلوتریمازول  9درصد با کرم سرتاکونازول  2درصد

بهطور معناداری کمتر از گروه درمانی کلوتریمازول بود
( .)P<2/221در جدول  2میانگین  Scoring Indexبیماران تحت
درمان با کرم کلوتریمازول و سرتاکونازول در آغاز درمان ،دو هفته
پس از آن و چهار هفته پس از اتمام درمان ارائه شده است.
میزان رضایتمندی بیماران گروه درمانی سرتاکونازول بهطور
معناداری بیشتر از بیماران دریافتکننده کلوتریمازول بود
( .)P<2/221در جدول  3فراوانی (درصد) رضایتمندی بیماران
تحت درمان با کرم کلوتریمازول و سرتاکونازول قابلمشاهده
میباشد.
فراوانی عود بیماری طی چهار هفته پس از شروع درمان
و چهار هفته پس از اتمام آن در گروه کلوتریمازول بهترتیب
پنج نفر ( 12درصد) و  11نفر ( 22درصد) و در گروه
سرتاکونازول بهترتیب دو نفر ( 5/3درصد) و نه نفر (11/15
درصد) بود .بین دو گروه درمانی از نظر فراوانی عود در مقطع
زمانی چهار هفته پس از شروع درمان ( ) P=2/287و چهار
هفته پس از اتمام آن ( )P=2/571اختالف آماری معناداری
مشاهده نشد.
عوارض مشاهدهشده عبارت بودند از :درماتیت تحریکی
(یک مورد در گروه کلوتریمازول و سه مورد در گروه
سرتاکونازول) و خشکی پوست (سه مورد تنها در گروه
کلوتریمازول) .تفاوت آماری معناداری بین دو گروه از نظر
فراوانی بروز عوارض مشاهده نشد ( .)P=2/222مراحل درمانی
دو گروه سرتاکونازول  2درصد و کلوتریمازول  1درصد به
تفکیک در فلوچارت  1نشان داده شده است.

استفاده از نرمافزار  SPSS 16در سطح اطمینان  15درصد تجزیه
و تحلیل گردیدند.
یافته ها
در این مطالعه در مجموع  122بیمار مورد بررسی قرار
گرفتند .در گروه سرتاکونازول سه نفر به دلیل عدم مراجعه برای
پیگیری درمان از مطالعه خارج شدند .از نظر جنسیت در گروه
درمانی سرتاکونازول 23 ،نفر مرد ( 52درصد) و  27نفر زن (55
درصد) بودند و در گروه درمانی کلوتریمازول 11 ،نفر مرد (38
درصد) و  31نفر زن ( 22درصد) حضور داشتند .میانگین و
انحراف معیار سنی بیماران در گروه درمانی کلوتریمازول  1درصد
و سرتاکونازول  2درصد بهترتیب معادل  33/28±11/15و
 32/22±11/12سال بود .از نظر گستردگی ضایعات نیز  52درصد
از ضایعات در گروه درمانی کلوتریمازول و  22درصد در گروه
درمانی سرتاکونازول از نوع جنرالیزه بودند .عالوهبراین ،بیماران
در دو گروه درمانی از نظر سن ،جنس و گستردگی ضایعات
همسان بودند و تفاوت آماری معناداری بین آنها مشاهده نشد.
توزیع فراوانی اطالعات پایه بیماران تحت درمان با کرم
کلوتریمازول  1درصد و سرتاکونازول  2درصد در جدول  1ارائه
شده است.
بیماران در دو گروه درمانی کلوتریمازول و سرتاکونازول از نظر
میانگین نمره  Scoring Indexقبل از مداخله همسان بودند؛ اما
در ارزیابی دو هفته پس از شروع درمان و چهار هفته پس از اتمام
آن ،میانگین نمره  Scoring Indexدر گروه درمانی سرتاکونازول

جدول  :9توزیع فراوانی اطالعات پایه بیماران تحت درمان با کرم کلوتریمازول  1درصد و سرتاکونازول  2درصد
متغیر (سطوح متغیر)

گروه درمانی
کلوتریمازول  9درصد

سرتاکونازول  2درصد

تعداد (درصد)

تعداد (درصد)

مرد

)38( 11

)52( 23

زن

)22( 31

)55( 27

)11/15( 33/28

)11/12( 32/22

جنسیت

میانگین سنی (انحراف معیار)

سطح معناداری

*2/517
**

2/212

گستردگی ضایعات
لوکالیزه

)55( 22

)38( 11

جنرالیزه

)52( 28

)22( 31

*2/551

* آزمون مجذور کای ** آزمون T-Student

جدول  :2مقایسه میانگین (انحراف معیار)  Scoring Indexبیماران تحت درمان با کرم کلوتریمازول  1درصد و سرتاکونازول  2درصد در آغاز درمان،
دو هفته پس از آن و چهار هفته پس از اتمام درمان
گروه درمانی
زمان ارزیابی

سطح معناداری

کلوتریمازول  9درصد

سرتاکونازول  2درصد

میانگین (انحراف معیار)

میانگین (انحراف معیار)

شروع درمان

)2/22( 7/12

)2/12( 2/55

*2/185

دو هفته پس از آغاز درمان

)1/82( 5/28

)2/15( 2/78

**>2/221

چهار هفته پس از اتمام درمان

)2/13( 2/22

)1/21( 2/81

>2/221

**

* آزمون  ** T-Studentآزمون Mann–Whitney
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جدول  :3مقایسه فراوانی (درصد) رضایتمندی بیماران تحت درمان با کرم کلوتریمازول و سرتاکونازول
گروه درمانی
رضایتمندی

کلوتریمازول  9درصد

سرتاکونازول  2درصد

فراوانی (درصد)

فراوانی (درصد)

بدون تغییر

)12( 2

) 2( 2

مالیم

)25( 12

)12/2( 5

متوسط

)28( 13

)21/3( 12

خوب

)38( 11

)28/1( 32

مجموع

)122( 52

)122( 57

سطح معناداری

*

>2/221

* آزمون ANOVA

بیماران بزرگسال با تشخیص بالینی درماتیت سبورئیک
()n=115
فاقد معیارهای ورود
()n=15

افراد واجد شرایط و تقسیمشده به دو گروه بهصورت تصادفی ()n=122

کلوتریمازول  1درصد  52نفر
( 11مرد و  31زن)

سرتاکونازول  2درصد  52نفر ( 23مرد و 27
زن)

درمان بهصورت موضعی دو بار در روز (صبح و
شب) به مدت چهار هفته

درمان بهصورت موضعی دو بار در روز (صبح و
شب) به مدت چهار هفته

تمامی بیماران تا پایان مطالعه حضور داشتند

سه نفر به دلیل عدم مراجعه برای پیگیری
درمان از مطالعه خارج شدند

 52بیمار مورد ارزیابی قرار گرفتند

 57بیمار مورد ارزیابی قرار گرفتند

فلوچارت  :9مراحل درمانی دو گروه سرتاکونازول  2درصد و کلوتریمازول  1درصد
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مقایسه اثربخشی کرم کلوتریمازول  9درصد با کرم سرتاکونازول  2درصد

بحث
گلدوست و همکاران در مطالعه خود کارایی پماد سرتاکونازول
 2درصد و کلوتریمازول  1درصد را در ارتباط با درمان  128بیمار
مبتال به درماتیت سبورئیک از نظر میزان بهبودی ،رضایت بیماران
و عوارض جانبی مقایسه نمودند [ .]15بر مبنای نتایج ،میزان
رضایتمندی بیماران دریافتکننده سرتاکونازول بیشتر از
بیماران دریافتکننده کلوتریمازول بود و با گذشت یک ماه از
توقف درمان ،عود بیماری در هیچیک از بیماران مشاهده نشد.
در مطالعه مذکور ،سرتاکونازول  2درصد یک داروی قابلتحمل
توسط بیماران و مؤثر برای درماتیک سبورئیک متوسط تا شدید
معرفی گردید .مطالعه حاضر از نظر داروی مورد استفاده در گروه
مداخله و کنترل ،روش درمانی ،مدت درمان و پیگیری بیماران
با مطالعه گلدوست و همکاران مشابهت دارد .اگرچه حجم نمونه
در مطالعه حاضر کمتر بود؛ اما از نظر اثربخشی درمان و
رضایتمندی بیماران با یافتههای پژوهشگران مذکور همسو و
همجهت میباشد.
همچنین در مطالعه صورت گرفته توسط لوتی و همکاران
بهمنظور مقایسه اثربخشی پماد سرتاکونازول  2درصد در
مقایسه با کتوکونازول  2درصد در درمان درماتیت سبورئیک
 132بیمار گزارش گردید که  85/1درصد از بیمارانی که
سرتاکونازول  2درصد دریافت کرده بودند ،از درمان خود رضایت
داشتند [ 82 .]12درصد از بیماران در گروه سرتاکونازول ،قبل
از درمان مبتال به درماتیت متوسط بودند و در پایان مطالعه
 83/3درصد از آنها درماتیت خفیف داشتند .باید خاطرنشان
ساخت که حجم نمونه در مطالعه حاضر کمتر از مطالعه لوتی و
همکاران بود و در گروه کنترل به جای کتوکونازول  2درصد از
کلوتریمازول  1درصد استفاده شد .عالوهبراین ،در مطالعه حاضر
بیش از  12درصد از بیماران تحت درمان با سرتاکونازول 2
درصد از درمان خود رضایت کامل یا متوسط داشتند و
سرتاکونازول  2درصد مؤثرتر از کلوتریمازول  1درصد در درمان
عالئم درماتیت سبورئیک بود.
در کارآزمایی بالینی انجامشده توسط عطارزاده و همکاران
که بهمنظور بررسی کارایی روغن ( Emuروغن شترمرغ) در
مقایسه با کرم کلوتریمازول و هیدروکورتیزون در درمان
درماتیت سبورئیک در ارتباط با  125بیمار صورت گرفت22 ،
بیمار مصرف کلوتریمازول و روغن شترمرغ داشتند و  22بیمار
دیگر روغن شترمرغ و هیدروکورتیزون را مصرف کردند [.]17
از سوی دیگر نتایج نشان دادند که در هر دو گروه درمانی پس
از گذشت یک ماه خارش ،پوستهریزی و اریتم بهطور معناداری
بهبود یافت .با این وجود ،اثربخشی هیدروکورتیزون و
کلوتریمازول در جلوگیری از پوستهریزی در مقایسه با روغن
شترمرغ بهتر بود .همچنین هیدروکورتیزون کارایی بهتری
نسبت به روغن شترمرغ در بهبود خارش داشت؛ اما در بهبودی
اریتم ،روغن شترمرغ بهتر از کلوتریمازول بود .براساس نتایج
72

این مطالعه میتوان گفت که اگرچه روغن شترمرغ در درمان
درماتیت سبورئیک مفید است؛ اما در مقایسه با کلوتریمازول و
هیدروکورتیزون کارایی کمتری دارد .در مطالعه حاضر بر خالف
مطالعه عطارزاده و همکاران به دلیل عوارض جانبی
کورتیکواستروئیدهای موضعی از داروهای استروئیدی موضعی
استفاده نشد و هر دو گروه از کرم موضعی ضد قارچ استفاده
نمودند .بر مبنای نتایج مشاهده گردید که اثربخشی
سرتاکونازول  2درصد در کاهش اریتم ،پوستهریزی و خارش
بیشتر از کرم موضعی کلوتریمازول  1درصد میباشد.
در مطالعه دیگری از گلدوست و همکاران ،مقایسه دو داروی
سرتاکونازول موضعی با هیدروکورتیزون موضعی در درمان
بیماران مبتال به درماتیت سبورئیک انجام شد [ .]18بر مبنای
نتایج ،میزان رضایتمندی بیماران دریافتکننده سرتاکونازول
بیشتر از رضایتمندی بیماران دریافتکننده هیدروکورتیزون بود
( 85/1درصد در مقابل  72/1درصد) .الزم به ذکر است که با
گذشت یک ماه از توقف درمان ،عود بیماری در هیچیک از
بیماران مشاهده نشد .در مطالعه حاضر رضایتمندی بیماران
دریافتکننده سرتاکونازول بیش از  12درصد بود و از نظر عود
بیماری نیز  5/3درصد از بیماران در پایان دوره درمان و 17/5
درصد ،چهار هفته پس از توقف درمان دچار عود شدند که این
میزان بیشتر از مقدار گزارششده توسط گلدوست و همکاران
میباشد.
از سوی دیگر ،در مطالعه ساکی و همکاران سرتاکونازول 2
درصد نسبت به هیدروکورتیزون بهطور معناداری موجب کاهش
نمره بیماران مبتال به درماتیت آتوپیک گردید و در نظرسنجی از
بیماران ،سرتاکونازول بهطور معناداری نسبت به هیدروکورتیزون
ترجیح داده شد [ .]11در مطالعه حاضر نیز سرتاکونازول نسبت
به کلوتریمازول بهطور معناداری موجب کاهش نمره درماتیت
سبورئیک بیماران گشته و رضایتمندی بیشتری را به دنبال
داشت.
عالوهبراین ،در کارآزمایی بالینی صورتگرفته توسط بلیغی
و همکاران در ارتباط با  22بیمار در دو گروه  32نفری
دریافتکننده هیدروکورتیزون یا سرتاکونازول ،شدت ضایعات
درماتیت سبورئیک در هر دو گروه بهطور معناداری کاهش یافت
و درصد بهبودی و فراوانی عوارض در دو گروه مشابه بود [.]22
حجم نمونه مورد بررسی در مطالعه حاضر بیشتر از مطالعه مذکور
بود و در آن به جای هیدروکورتیزون از کلوتریمازول استفاده
شد .در این راستا بین دو گروه دریافتکننده کلوتریمازول و
سرتاکونازول از نظر فراوانی بروز عوارض ،تفاوت آماری معناداری
مشاهده نشد.
مهمترین مطالعهای که تأثیر داروهای ضد قارچی را بر
درمان درماتیت سبورئیک بررسی نموده است ،مطالعه مروری
اوکوکون و همکاران میباشد که نتایج آن در سال  2215منتشر
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 میزان رضایتمندی بیماران تحت درمان با کرم سرتاکونازول.بود
پس از چهار هفته از توقف درمان نیز بیشتر از رضایت بیماران
.تحت درمان با کرم کلوتریمازول بود
با توجه به نقش مخمر ماالسـزیا در ایجاد درماتیت سبورئیک
 مطالعات آتی میتوانند در جهت پاسخ به سؤاالتی،]17، 21[
مانند اینکه چرا استفاده از داروهای ضد قارچ باعث بهبودی کامل
همه بیماران نمیگردد و یا اینکه چه عواملی باعث میشوند که
،عدهای از مبتالیان پاسخ بهتری به درمان ضد قارچ بدهند
.طراحی گردد
تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفته از پایاننامه دوره دکتری تخصصی
رشته پوست مصوب دانشگاه علوم پزشکی همدان بوده و
 وIRUMSHA.REC.1397.473 دارای کد اخالق به شماره
 بدینوسیله از معاونت. میباشدIRCT201701299014N141
محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان به دلیل
همکاری در راستای تصویب این طرح پژوهشی و نیز از کارکنان
محترم درمانگاه و بخش پوست بیمارستان فرشچیان همدان به
.دلیل همکاری در جهت گردآوری دادهها تقدیر و تشکر میگردد
شایان ذکر است که نتایج این مطالعه با منافع نویسندگان در
.تعارض نمیباشد

 مؤثرترین داروها در، براساس نتایج این مطالعه.]13[ گردید
 داروهای ضد قارچی کتوکونازول و،درمان درماتیت سبورئیک
 این مطالعه مروری واجد کارآزماییهای.سیکلوپیروکس میباشند
بالینی بسیار محدودی بود که پیامد درمان را به مدت بیش از
 در این مطالعه تأثیر.چهار هفته پیگیری نموده بودند
کتوکونازول مشابه با داروهای استروئیدی بود؛ اما عوارض جانبی
 همچنین تأثیر درمان بر کیفیت زندگی بیماران.کمتری داشت
 در مطالعه حاضر دو داروی ضد، در این ارتباط.نامشخص بود
 درصد مورد بررسی2  درصد و سرتاکونازول1 قارچ کلوتریمازول
قرار گرفتند و اگرچه طول دوره پیگیری بیماران کوتاهمدت بود
(چهار هفته)؛ اما پس از اینکه رضایتمندی بیماران مورد
 درصد باالیی از آنها رضایتمندی خوب و،ارزیابی قرار گرفت
.متوسطی داشتند
نتیجهگیری
داروهای ضد قارچ موضعی شامل کلوتریمازول و سرتاکونازول
 بر.تأثیر قابلقبولی بر درمان درماتیت سبورئیک بزرگساالن دارند
 فراوانی عود و عوارض درماتیت سبورئیک در گروه،مبنای نتایج
دریافتکننده کرم سرتاکونازول بهصورت دو بار در روز و به مدت
 مشابه با کلوتریمازول بود؛ اما اثربخشی کرم،چهار هفته
سرتاکونازول در بهبود عالئم بیماری بیشتر از کرم کلوتریمازول
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