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Себореята или т.нар. диссебо-
рея се характеризира с пови-
шена продукция на себум от 
мастните жлези, свързани с 

космения фоликул (пилосебацейна 
единица) и променен липиден със-
тав на себума с превалиране на ск-
вален и свободни мастни киселини 
(СМК).

Наименованието произлиза от гръц-
ките думи "sebum" – лой и "rheo" 
– тека. Най-често засегнати са об-
ластите с най-голямо струпване на 
мастни жлези – лице, капилициум, 
ретроаурикуларните гънки, сред-
ната част на гърдите и гърба. Обос-
тря се при стрес, умора, промяна в 
хранителния режим с преобладава-
не на въглехидрати и мазнини, хро-
нични заболявания, алкохолизъм, 
хипервитаминоза, неправилна ко-
зметична грижа на кожата и скалпа, 
лоша хигиена. Около 5% от хората 
в световен мащаб са диагностици-
рани със себорея и/или себореен 
дерматит, а косопадът е често след-
ствие на ненавременно лечение на 
тези кожни прояви. Причината е, че 
възпалението на мастните жлези и 

хиперсекрецията на себум причи-
няват свиване на космения фоликул 
и промяна в pH на скалпа, което от 
своя страна, води до раздразнение, 
чувствителност, сърбеж и косопад. 
Себореята може да причини трай-
но увреждане на космените фолику-
ли и поява на алопеция в по-късна 
възраст. Асоциира се с акне, хидра-
денитис супуратива, хирзутизъм, 
поликистоза, пролактинемия, ин-
сулинова резистентност, диабет, 
затлъстяване и метаболитен синд-
ром, заболявания на щитовидна-
та жлеза, стомашно-чревни заболя-
вания, неврологични заболявания, 
психични разстройства, ХИВ. 

ЕТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗА
Причините за поява на себорея са не-
известни. В 80% от случаите се по-
явява в юношеството. Смята се, че 
състоянието се влияе най-вече от на-
следствени и хормонални фактори 
(тестостерон и неговите метаболи-
ти стимулират секрецията на себум, 
естрогените инхибират индиректно 
чрез въздействие върху хипофиза-
та), както и емоционални състояния 
като стрес, хранителни навици, забо-

лявания, които водят до нарушение в 
локалния имунитет на кожата. Пови-
шената секреция на себум се стиму-
лира и от някои лекарства като кор-
тикостероиди, синтетични гестагени 
и транквиланти. 

Ключова роля в патогенезата зае-
ма прекомерното развитие на нор-
мално съществуващ, кожен сапро-
фитен микроорганизъм от семейство 
Malassezia furfur – дрождите на 
Pityrosporum ovale, които са ли-
пофилни и намират подходящи ус-
ловия за развитие върху мазната 
себорейна кожа и отворите на пило-
себацейните фоликули, ускорявай-
ки цикъла на обновяване на клетки-
те на епидермиса, който се скъсява 
от 1 месец на 1 седмица. В резултат 
на това върху капилициума и кожа-
та на лицето се отделят прекомерно 
количество мъртви клетки под фор-
мата на сквами с различна характе-
ристика.

КЛИНИЧНА КАРТИНА
Различават се следните форми на се-
борея - суха, мазна, смесена и себо-
реен дематит. 

Себореята е често срещано хронично-рецидивиращо състояние на кожата. Характеризира 
се с нарушена продукция на себум от мастните жлези. Може да се прояви във всяка въз-
раст. Точният механизъм на поява все още не е изяснен. Най-често засегнати са областите 
с най-голямо струпване на мастни жлези. Себореята е значителен предразполагащ фак-
тор за развитие на себореен дерматит, акне вулгарис, розацея и грам-отрицателен фоли-
кулит. 

Ключови думи:
Себорея, себореен 

дерматит.
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Всички те се придружават от интензивен сър-
беж, а кожата лесно се дразни и възпалява 
поради нарушената кожна бариера.

При сухата себорея (seborrhoea sicca) е нали-
це намалена продукция и секреция на мас-
тен секрет, която се съчетава често с фолику-
ларна хиперкератоза. Химичният състав на 
мастния секрет е променен и в него преобла-
дава стеаринова мастна киселина. Кожата на 
лицето и скалпа се изсушава и се покрива с 
фини бели сквами, отпадането на които е съ-
проводено със сърбеж. Състоянието е извест-
но като pityriasis simplex capitis (или пърхот). 

Мазната себорея (seborrhoea oleosa) се дъл-
жи на повишена продукция на мастен секрет, 
която често е израз на хормонален дисбаланс 
и тъканна хиперандрогенемия. Химическият 
състав на мастния секрет е променен и в него 
преобладава олеиновата мастна киселина. 
Кожата в себорейните зони е мазна и лъска-
ва. Порите на лицето в тези области обикно-
вено са разширени. Себорейните области по 
тялото, както и кaпилициума, се покриват с 
мазни сквами (стеаринов пърхот) с жълтени-
кавосивкав цвят, не предизвикват субективни 
усещания и при отпадането им подлежаща-
та кожа е с изтънен епидермис и розов цвят. 
Често мазната себорея се съпровожда и с 
увеличена потна секреция по длани, ходила и 
аксили. Омазнената кожа е предразполагащ 
фактор към развитие на микози и бактериал-
ни инфекции.

При смесената себорея кожата в средната 
част на лицето (чело, нос, брадичка) е омаз-
нена, докато в страничната е суха. Възможни 
са и други форми на смесена себорея – кожа-
та на лицето да е омазнена, докато по скалпа 
себореята е суха. 

Освобождаването на свободни мастни кисе-
лини от липазите на Malassezia Furfur и спо-
собността им да активират алтернативния 
път на комплемента с последваща промяна 
в имунния отговор, потискане на Т-хелпери-
те, фитохемаглутинина и конканавалина во-
дят до развитие на възпалителна реакция с 
клинична изява себореен дерматит. Предста-
вя се от еритемо-инфилтративни плаки, рязко 
ограничени и покрити с фини бели или жъл-
теникави мазни сквами.

Себорейният дерматит има характерна изява 
според възрастта:

 І СТАДИЙ (В БЕБЕШКА ВЪЗРАСТ)
Различават се горен и долен тип себореен 
дерматит. Горният тип - т.нар. crusta lactea 
(млечни кори) се характеризира с бяло-жъл-
ти, еритемни и покрити със сквами плаки по 
скалпа. При долния тип се наблюдават ери-
темо-сквамозни изменения в ингвиналните 
гънки и/или по седалището. В редки случаи 
се наблюдава еритем с ламелозна десквама-
ция, ангажиращ цялата кожа или състояние, 
известно като Erythrodermia desquamativa. 

ІІ СТАДИЙ (В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ)
Кожните промени в тази възраст се наричат 
pseudotinea amiantacea (лъжлив кел) и се про-
явяват клинично с наслоени сквами и крусти 
по капилициума, както и хипопигментни пет-
на, покрити с трицевидни сквами - Рityriasis 
simplex faciei.

ІІІ СТАДИЙ (ПРИ ВЪЗРАСТНИ) 
Засяга кожата на скалпа, зад ушите, с еритем 
и десквамация на границата между окосме-
ната и неокосмената част на главата. При об-
хващане на кожата на целия скалп се наблю-
дава два вида себорея – суха себорея или 
Pityriasis simplex capitis (пърхот) – трицевидни 
сквами по капилициума и мазна себорея (на-
личие на жълтеникави, големи, плътно при-
лепнали към скалпа сквами и крусти). Оплак-
ванията са придружени от сърбеж и по-бързо 
омазняване на косата. Може да засегне и ко-
жата на лицето – в областта на веждите, на-
золабиалните гънки, между гърдите и по гър-
ба, се появяват характерните за себореята, 
еритемни плаки, покрити с жълто-бели сква-
ми - Pityriasis steatoides figuratе.

ДИАГНОЗА
Поставя се въз основа на типичната клинична 
картина. Сквами от кожата, третирани с кали-
ев хидроксид се изследват с помощта на ми-
кроскоп, за да се изключи гъбична инфекция. 
Тъй като Malassezia са нормален компонент 
на кожната флора, тяхното присъствие при 
микроскопия на кожен материал не е диаг-
ностично. В много редки случаи е необходи-
ма биопсия за диагностика. В диференциал-
но-диагностичен план се разглеждат микози, 
контактен дерматит, псориазис, атопичен 
дерматит, витамин В дефицит. 

ЛЕЧЕНИЕ
Механизмът на действие на най-често среща-
ните терапии при себорея включва: инхиби-
ране на дрождевата колонизация по кожата, 
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намаляване на еритема и сърбежа, 
отпадане на сквами и крусти и нама-
ляване на възпалението. 

Средство на избор са локални-
те противогъбични средства - при-
лагат се за намаляване растежа на 
Malasseziа като шампоан с кетоко-
назол и/или крем с циклопирокс. 
Някои щамове Malassezia са резис-
тентни на азолни противогъбични 
средства. В такъв случай може да 
се прилага цинк пиритион или селе-
нов сулфид. Прилагат се кератоли-
тици (салицилова киселина, млечна 
киселина, урея) за премахване на 

сквамите. Слаби до умерени локал-
ни кортикостероиди се предпис-
ват за 1-3 седмици, за да се намали 
възпалението при остро обостряне. 
Локални калциневринови инхиби-
тори - крем с пимекролимус, такро-
лимус маз са показани, ако често 
е необходимо приложение на ло-
кални кортикостероиди, тъй като 
те имат по-малко неблагоприят-
ни ефекти върху кожата на лицето. 
В резистентни случаи се препоръч-
ва орален итраконазол, тетраци-
клинови антибиотици, фототерапия 
или ниска доза перорален изотре-
тиноин. 

При себорея на скалпа се използ-
ват кортикостероидни лосиони, ле-
чебни шампоани, съдържащи ке-
токоназол, циклопирокс, селенов 
сулфид, цинк пиритион, катран и 
салицилова киселина два пъти сед-
мично в продължение на поне ме-
сец и при необходимост за неоп-
ределено време като поддържаща 
терпия в разреден режим. Прило-
жение на кортикостероиди еже-
дневно в продължение на няколко 
дни намалява сърбежа. Калцине-
вриновите инхибитори като такро-
лимус могат да се използват като 
стероидни алтернативи. Комбини-
раната терапия често е препоръчи-
телна.

В лечението на мазната себорея 
се включват антисеборейни сред-
ства, съдържащи катрани, цинк, се-
лениев сулфид, както и кератоли-
тични средства, салицилов спирт 
1-2%. Необходимо е спазването на 
диета с ограничение на тлъсти хра-
ни и въглехидрати, препоръчват 
се растителни мазнини. Изключ-
ва се консумацията на пикантни 
храни и алкохол. Трябва да се има 
предвид, че силното обезмазнява-
не на кожата може да провокира 
още по-обилно отделяне на мастна 
секреция по принципа на обратния 
механизъм. Затова самопроизвол-
ното прилагане на кератолитични и 
антисеборейни препарати е неце-
лесъобразно. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Себореята е хронично състояние 
на кожата, което протича с реми-
сии и обостряне в резултат на раз-
лични фактори. Редовната грижа е 
от изключително значение за предо-
твратяване развитието на себореен 
дерматит, който изисква мултидис-
циплинарен подход в лечението.
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