آیا عوامل محیطی در ایجاد بیماری نقش دارند؟
اجتناب از تماس با بعضی از مواد موجود در هوا و نیز گرددو بارار

استحمام باید به حداقل دفعا

می تواند به طور چشمگیدی ساب ایجاد آرامش و تخفیر الئمر

گیدد و از استفاده از آب داغ اکیداً خودداری گددد .از کاربدد

شود .گدد و باار و اشیایی که گدد و باار را در خود نگه می دارند

کیسه حمام و صابون های معمولی باید اجتناب کدد .حداکثد

(نظید بالش پد  ،متکا  ،کوسن  ،پدده  ،فدش  ،روکش مال و پشر

تا  3دقیقه پس از استحمام باید کل پوست توسط پمادهای

و )...می توانند ساب بدتد شدن بیماری شوند .از نگه داشتن گل و

مدطوب کننده چدب شود تا از تاخید آب پوست جلوگیدی

گیاه و حیوان باید اجتناب کدد .مواد آرایشی  ،الطدیرا  ،اسریدی

گددد .هنگام خشک کددن بدن ،حوله را نااید روی پوست

ها (حشده کش و خوشاو کننده ) و دود سیگار مری تواننرد باالر

مالید بلکه باید با گذاشتن حوله روی پوست ،آب آن گدفته

تشدید اگزما شوند و از تماس با آنها باید اجتناب شود.

شود .پزشکان متخصص پوست و مو بسته به حال بیمار و

الزم و به مد

کوتاه صور

شد بیماری معموالً از کدم ها و لوسیون های مدطوب کننده
برای درمان چه باید کرد؟

استفاده می کنند .گاهی نیز تدکیاا حاوی کورتیکواستدومید
بدای بیماران تجویز می شود .بدای تخفی

از پوشیدن لااسهای خشن  ،تنگ و چساان و پشمی خودداری
کنید .تغییدا

ناگهانی دما و هد گونه فعالیتی که موجب تعدیق

دااگشنه علوم زپشکي مشهد

تح
مرکز قيقات بيماري اهي پوست وسالک

الئم  ،داروهای

خوراکی از قایل آنتی هیستامین ها ه به بیمار داده می
شوند.

شدید شود ساب بدتد شدن احساس خارش و اگزما می شوند.
باید سعی شود به جای خاراندن با فشار دادن پوست احساس
خارش را کنتدل نمود .خشکی پوست یکی از مشکئ
بیماران بوده و زمینه ساز بدوز ضایعا

شایع

اگزمایی نیز می تواند

باشد .بدای کنتدل خشکی پوست می توان از یک دستگاه بخور
(تدجیحاً بخور سدد) استفاده نمود .در صور الدم دستدسی به آن
می تواند یک ظدف دهان گشاد آب را روی بخاری یا شوفاژ قدار

پست الکترونیکیsrc@mums.ac.ir :
وب سایت:

www.mums.ac.ir/src

تلفن:

8410135- 8012933

داد.

اگزماي سرشتي

اگزمای سرشتی (درماتیت آتوپیک)
اصطئحاً اگزما را بدای توصی تمام انواع حالت های قدمرزی ،

عالئم اگزمای سرشتی چیست؟

چه عواملی می توانند باعث تشدید اگزمای سرشتی شوند؟

تاول  ،تدشح  ،پوسته پوسته شدن  ،تغیید رنگ مایل بره قهروه
ای  ،ضخی شدن و خارش پوست به کار می بدند .اگزمرا انرواع
مختلفی دارد  :اگزمای تماسری آلدژیرک  ،اگزمرای شروره ای و
اگزمای سکه ای.
لغت آتوپیک گدوهی از بیماری های آلدژیک یا توام برا آلردژی
را در بد می گیدد که ابلب چند نفد از االضای خانواده را مارتئ
می نماید .این خانواده ها ممکن است آلدژی هرایی نظیرد ترب
یونجه (حساسیت فصلی)  ،حساسیت به گدده گیاهران و آسر
داشته باشند .الئوه بد آن ضایعا پوستی که به نام "درماتیرت
آتوپیک" خوانده می شوند نیرز در آنهرا وجرود دارد .درماتیرت
آتوپیک در تمام نقرا دنیرا بسریار شرایع اسرت .اگدچره ایرن
بیماری در هد سنی ممکن است ایجاد شود ولری در نروزادان و
بچه ها بسیار شایع تد است.ضایعه پوستی همرداه برا خرارش و
گاهی ه بدشکل و ناخوشایند است.

زمانی که بیماری در سنین نروزادی بردوز مری کنرد گراهی بره نرام

تغییدا سدیع دمای محیط (سدما و گدمرا)  ،خشرکی هروا  ،ورزش

اگزمای نوزادان خوانده می شود .ضایعا خرارش دار  ،تدشرح دار و

سنگین  ،بدخی برذاها  ،سرایش برا لاراس  ،الفونرت هرا  ،آفتراب و

دلمه بسته به خصوص در صور و سد نوزاد پدید می آیند ولی این

استدس های الصرای از جملره ایرن الوامرل هسرتند .الاتره میرزان

ضایعا در هد جای دیگد ه می توانند وجود داشرته باشرند .اکثرد

حساسیت پوست نسات به الوامل فوق در افداد مختل متفاو می

نوزادان قال از رسیدن به سن دو سالگی از این بیماری خئصی می

باشد.

یابند .اگد بیماری ادامه یابد یرا پرس از سرن نروزادی بردوز نمایرد ،
پوست تمایل کمتدی به قدمزی  ،تاول زدن  ،تدشح و دلمره بسرتن
دارد .در الوض ضایعا به صور خشک  ،قدمز متمایل به قهروه ای
یا خاکستدی در آمده و پوست حالت پوسته پوسرته و ضرخی پیردا

آلدژی بذایی در  10درصد بیماران دیده می شود .اگدچه بعضری از

می کند .احساس خارش شدید و تقدیااً بید قابل تحمل نیرز وجرود

بذاها (تخ مدغ  ،شید گاو  ،ماهی  ،آجیرل  ،مرواد افزودنری  ،مرواد

دارد که در هنگام شب بدتد می شود .بعضی بیماران آنقردر پوسرت

رنگی مصنوالی  ،سرویا  ،شرکئ و ترو فدنگری) موجرب تشردید

خود را می خارانند تا زخ شده و خون می افتد .در این حالت سرد

حمئ این بیماری به خصوص در شیدخواران و کودکان می شروند

دفاالی پوست خدشه دار شده و ممکن است به الفونت منجرد شرود.

 ،ولی حذف کامل این برذاها از رژیر برذایی ماتئیران بره نردر

در نوجوانان و بالغین جوان ضایعا به طور مشخص در نواحی خر

موجب کاهش الئم یا بهاودی خواهد شد.فاصله زمانی بین مصدف

آرنج و پشت زانو ،قوزک و مچ پا و نیز بد روی صور  ،گددن و نیرز

بذای آلدژی زا و تشدید ضایعا معمروالً برین  1ترا  2سراالت مری

قسمت های باالیی قفسه سینه پدید می آیند .ولی باید دانست هرد

باشد.

جای دیگد بدن نیز ممکن است به این بیماری ماتئ شود.

این بیماری معموالً در سنین کودکی و گاهی تا قال از سن 25
سالگی خودبخود بهاود می یابد .ولی بعضی از بیماران ترا آخرد
المد خود از این مسئله رنج می بدند.

نقش غذاها در ایجاد بیماری چیست؟

