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پیتریازیس روزه  آ    یک واکنش 
آلرژیک است، نه بیماری! 

 حساسیت های 
غذایی عامل بروز 
واکنش های پوستی

ابتال به پیتریازیس روزه آ، دلیل و درمان خاصی ندارد!

نیازی به تزریق واکسن آنفلوانزا برای همه افراد نیست! 

 دکتر محمدحسن انتظاری
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اصفهان
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نگاه متخصص تغذیه

نگاه متخصص پوست  

نگاه متخصص داخلی

پاسخ  نوعی  غذایی،  حساسیت 
برخی  مصرف  به  بدن  غیرطبیعی 
مواد غذایی است. درواقع، افراد مبتال 
خوردن  از  بعد  غذایی  حساسیت  به 
برخی ترکیبات غذایی باعث تحریک 
می شوند  بدنشان  ایمنی  سیستم 
به صورت  را  خودش  تحریک  این  و 
واکنش های حساسیت زا نشان می دهد. 
از مهم ترین مواد غذایی که می توانند 
برای برخی افراد حساسیت ایجاد کنند، 
می توان ماهی، میگو، بادام زمینی، انواع 
شیر،  تخم مرغ،  گردو،  مانند  مغزها 
سویا، گوجه فرنگی، کیوی و گندم را 
دچار حساسیت  که  افرادی  برد.  نام 
غذایی می شوند، ممکن است برخی 
از تظاهرات پوستی مانند خارش شدید 
پوست، خارش گوش، خارش دهان، 
کهیرهای پوستی، اگزما، تورم لب، تورم 
صورت یا تورم زبان را تجربه کنند. از 
عالئم گوارشی حساسیت غذایی هم 
می توان به مواردی مانند ایجاد حالت 

تهوع یا استفراغ اشاره کرد. 
عالئم  کلی  به طور  بدانید  است  بهتر 
پوستی یا گوارشی ناشی از حساسیت 
غذایی بالفاصله پس از خوردن ماده 
می شود  ایجاد  حساسیت زا  غذایی 
هم  بعد  ساعت   2 تا  است  ممکن  و 
ادامه داشته باشد. در موارد محدودی 
ممکن است عالئم حساسیت غذایی 
حدود 1 تا 4 ساعت بعد از فروکش 
کردن عالئم اولیه دوباره خودشان را 
نشان دهند. این شوک ثانویه ناشی از 
حساسیت غذایی، "واکنش دوفازی" یا 
"ثانویه"نامیده می شود که البته چندان 

هم شایع نیست. 
 حساسیت غذایی در کودکان که سیستم 
ایمنی ضعیف تری دارند معموال بیشتر 
ایجاد می شود اما ممکن است سیستم 
ایمنی بزرگساالن نیز نسبت به یک ماده 
خوراکی یا دارویی جدید واکنش نشان 
دهد و عالئم حساسیت زا از خود بروز 
بدهد. در موارد مشکوک به حساسیت 
غذایی، دو راهکار عمده وجود دارد؛ 
به راحتی  می توانید  شما  اینکه  اول 
متوجه  و  بدهید  حساسیت  تست 
شوید  سیستم ایمنی بدنتان نسبت 
به کدام یک از ترکیبات یا مواد غذایی 
حساسیت دارد. سپس این مواد غذایی 
را از رژیم غذایی حذف و با هم گروه های 
دیگر جایگزین کنید. دومین راهکار، 
این است که اگر نمی دانید بدن خود 
یا فرزندتان از بین مواد غذایی جدید 
به کدام ماده حساسیت داده و بنا به 
هر دلیلی شرایط تست دادن را هم 
ندارید، از ترکیب کردن مواد غذایی 
برای وعده های بعدی بپرهیزید و این 
ترکیبات را یک به یک استفاده کنید تا 
متوجه شوید بدنتان نسبت به کدام 
یک از آنها حساسیت دارد. سپس آن 
ماده غذایی خاص را از برنامه غذایی 
کنار بگذارید. بهتر است بدانید به طور 
کلی بهترین راه مبارزه با حساسیت به 
غذا یا دارو، حذف ماده حساسیت زاست. 
کنار گذاشتن ترکیبی که باعث ایجاد 
حساسیت در بدن می شود، ساده ترین 
از  پیشگیری  برای  اقدام  اولین  و 
به  نسبت  بدن  چندباره  واکنش های 

آن ترکیب خواهد بود. 
برخی از والدین که فرزندان شان مبتال 
به حساسیت غذایی هستند، مدام این 
سوال را مطرح می کنند که آیا می توان 
بر حساسیت  با داروی خاصی کامال 
غذایی آنها غلبه کرد؟ پاسخ این است 
برای  معجزه گری  درمان  یا  دارو  که 
رفع کامل حساسیت وجود ندارد زیرا 
این بیماری واکنش مربوط به سیستم 
ایمنی است که نمی توان کامال و قطعا 
آن را درمان کرد اما خوشبختانه بسیاری 
از کودکان به مرور زمان با افزایش سن 
و تغییراتی که در سیستم ایمنی بدنشان 
ایجاد می شود،  حساسیت غذایی خود 
نسبت به برخی مواد غذایی را از دست 
افزایش سن  با  می دهند و می توانند 
در  که  خاص  غذایی  مواد  از  برخی 
کودکی به آنها  حساسیت داشتند را 
مصرف کنند. در برخی از منابع هم 
آمده که مصرف پروبیوتیک ها می تواند 
تا حدی باعث تخفیف عالئم حساسیت 
غذایی  حساسیت  به  مبتال  افراد  در 

شود. 
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: آقای دکتر! لطفا کمی درباره بیماری درخت 
کریسمس برایمان بگویید. 

بهتر است برای توضیح این بیماری، ابتدا بدانید درخت 
فقط  و  نیست  بیماری  نوعی  به خودی خود  کریسمس 
بیماری است. درواقع، ما یک  از یک  نشان دهنده نمایی 
بیماری پوستی به نام »پیتریازیس روزه آ« داریم که واکنش 
پوستی به عوامل متعدد خارجی است؛ یعنی ممکن است 
روی پوست بدن فردی در واکنش به یک دارو، ویروس، 
باکتری یا غذایی خاص و جدید، دانه هایی نمایان شود که 
ما از روی ویژگی های ظاهری آنها می توانیم »پیتریازیس 

روزه آ« را تشخیص بدهیم. 
:ضایعات ناشی از پیتریازیس روزه آ  چه شکلی 

هستند؟ 
بیماری پیتریازیس روزه آ ابتدا خود را با یک ضایعه پیش قراول 
نشان می دهد. این ضایعه اصلی که به »لک مادر« هم معروف 
است، می تواند به شکل دایره یا بیضی باشد. اندازه این 
ضایعه اولیه حدود 3 تا 5 سانتی متر است و در یک نقطه 
از بدن ظاهر می شود. بعد از چند روز، قسمت های دیگری 
از بدن مانند سینه، پشت، شکم، گردن، ران یا باالی بازو 
هم درگیر این ضایعه خواهند شد، اما ضایعات بعدی که 
گاهی آنها را »ضایعات دختر« می نامند، کوچک تر از ضایعه 
مادر خواهند بود. این بیماری به شکل کالسیک به موازات 
دنده ها یا شیار بین دنده ها بروز می کند و نمایی شبیه درخت 
کاج کریسمس به خود می گیرد. از این رو، برخی از افراد نام 
درخت کریسمس را روی این واکنش حساسیت زا گذاشته اند. 
این درحالی است که شکل ظاهری پیتریازیس روزه آ که 
بسیار هم شایع تر است، اصال نمای درخت کریسمس ندارد. 
بیماری  این  شکل  درباره  بیشتر  کمی  :لطفا 

توضیح  دهید. 
 پیتریازیس روزه آ می تواند خودش را به دنبال حساسیت 
به صورت تاول یا ضایعات اگزمایی نشان دهد. این ضایعات 
معموال شبیه ضایعات قارچی هستند که با قرمزی و پوسته ریزی 
همراه می شوند اما برعکس ضایعات قارچی، وسط این 
ضایعات پاک و حاشیه آنها فعال نیست. این ضایعات در 

اصطالح، حالت یقه مانند دارند؛ یعنی حاشیه آنها به سمت 
داخل فعال است. 

:آیا تشخیص این بیماری فقط از روی ظاهر 
ضایعات انجام می شود؟ 

نه، معموال برای تشخیص قطعی پیتریازیس روزه آ ممکن 
است عالوه بر معاینات بالینی به انجام آزمایش خون یا 
حتی نمونه برداری از ضایعات و نتایج آنها نیاز داشته باشیم. 
پس اگر پزشک برای بیماری انجام آزمایش یا نمونه برداری 
را تجویز کرد، اصال نگران نشوید و مطمئن باشید این کار 
برای اطمینان از حفظ سالمت فرد مورد نظر انجام می شود.

:درمان این بیماری چگونه است؟ 
واکنش  یک  می تواند  روزه آ  پیتریازیس  که  آنجایی  از 
حساسیت زا به طیف وسیعی از عوامل بیرونی باشد و عامل 
زمینه ای خاصی برای آن شناسایی یا مطرح نشده،  نمی توان 
بثورات  برای آن گذاشت. خوشبختانه  درمان مشخصی 
پوستی در پیتریازیس روزه آ به صورت خودمحدود شونده 
هستند، بنابراین عالئم بیماری پس از چند هفته و به صورت 
خودبه خود از بین خواهند رفت. به همین دلیل هم پزشک 
بیمار مورد نظر، درمان خاصی برای او تجویز نکرده است. 
البته بد نیست بدانید اگر ضایعات ناشی از پیتریازیس روزه آ 
با خارش همراه باشند، ممکن است درمان های موضعی 
برای کاهش خارش تجویز شوند. اگر هم زمینه گلودرد 
در بیماران وجود داشته باشد، با توجه به شدت و ضعف 
بیماری و شرح حال بیمار، ممکن است مصرف یک دوره 
آنتی بیوتیک برای او ضروری باشد و این موضوع کامال 
به نظر پزشک معالج بستگی دارد. با این حال، بهتر است 
بدانید  پیتریازیس روزه آ معموال در گروه بیماری های بدون 

درمان قرار می گیرد. 
:آیا امکان سرایت این بیماری به سایر افراد 

وجود دارد؟ 
نه، این بیماری یک واکنش حساسیت زا در بدن فرد است و 
تحت هیچ شرایطی احتمال انتقال آن از فردی به فرد دیگر 
وجود ندارد. گاهی در برخی از خانواده ها ممکن است 
ابتال به پیتریازیس روزه آ به دنبال یک عفونت باکتریایی 

در چند عضو خانواده ایجاد شود. در این موارد، هر کدام 
از اعضای خانواده به دلیل واکنش سیستم ایمنی بدن خود 
نسبت به آن عفونت باکتریایی، به این بیماری مبتال شده 
و امکان ندارد یکی از اعضای خانواده، بیماری اش را به 

دیگری منتقل کرده باشد. 
:آیا این بیماری در همه گروه های سنی و جنسی 

دیده می  شود؟ 
بیماری پیتریازیس روزه آ معموال در سنین نوجوانی و اوایل  
جوانی اتفاق می افتد و به نظر نمی رسد فردی بعد از طی 
دوره  جوانی یا پس از 35 سالگی درگیر این بیماری شود 
اما از نظر جنسی، هر دو گروه از دخترها و پسرها می توانند 

به این بیماری مبتال شوند. 
:توصیه شما به افرادی که دوره ابتال به پیتریازیس 

روزه آ را می گذرانند، چیست؟ 
این افراد محدودیت غذایی یا محدودیت خاصی از نظر 
فعالیت های فیزیکی ندارند. فقط بهتر است برای پیشگیری 
از تحریک ضایعات پوستی، از شستن بدن با آب داغ در 

حمام خودداری کنند و به  جای لیف و صابون های غلیظ، از 
صابون های مالیم یا شامپو بدن برای پاک کردن پوست خود 
کمک بگیرند. آب داغ می تواند باعث تشدید خارش های 

احتمالی این بیماران شود. 
:در نهایت اینکه آیا بیماران مبتال باید نگران 
پیتریازیس روزه آ روی  از  ناشی  ماندن لک های  باقی 

پوست خود باشند یا نه؟ 
 خوشبختانه این بیماری خودمحدودشونده است و بعد از 
سپری شدن دوره بیماری و درمان خودبه خودی، معموال 
هیچ اثری مانند لک های پوستی از خود برجا نمی گذارد. 
بد نیست بدانید حساسیت پوستی ناشی از پیتریازیس روزه آ 
در افراد با پوست روشن خودش را به صورت ضایعات 
صورتی یا قرمزرنگ نشان می دهد و در افرادی با پوست 
تیره تر به شکل لکه های قهوه ای کمرنگ یا پررنگ نمایان 
می شود که در هر دوی این موارد، نگرانی چندانی بابت 
باقی ماندن لک های پوستی ناشی از این ضایعات وجود 

ندارد.   

معموال با شروع پاییز و زمستان، سوال های 
زیادی در مورد تزریق یا عدم تزریق واکسن 
آنــفــلــوانــزا بـرای خـانواده ها، مخصوصا 
خانواده هایی که فرزند کوچک دارند، مطرح 
آنفلوانزا  می شود. بد نیست بدانید  واکسن 
حتی  یا  نیمه جان  ویروس های  حاوی 
ویروس های کشته شده این بیماری است که 
خود این ویروس ها می توانند به سادگی برای 
برخی افراد، مخصوصا کودکان، باعث ایجاد 
حساسیت های  یا  پوستی  حساسیت های 
دیگری شوند که عالئمی شبیه سرماخوردگی 
حساسیت های  موارد،  از  برخی  در  دارند. 
با  آنفلوانزا  واکسن  تزریق  از  ناشی  پوستی 
خارش همراه است و این واکنش ها به مرور 
زمان با افزایش تعداد بثورات پوستی خودشان 
را نشان می دهند. گاهی اوقات هم واکنش های 
حساسیت زای ناشی از تزریق این واکسن، 
با اشک ریزش یا سرفه همراه می شود. متاسفانه 
برخی گزارش ها نشان داده اند تزریق برخی 
از  تعدادی  آنفلوانزا در  واکسن های  انواع  از 

کشــــــورهــــای جــهان، چنان واکنش 
حساسیت زایی را برای فرد به دنبال داشته 
که او را راهی بیمارستان و بستری در آنجا 
کرده است. به طور کلی، تمام داروها، واکسن ها 
و خدمات پزشکی ممکن است  99 درصد 
برای افراد فایده داشته باشند و با توجه به 
شرایط فیزیکی یا قدرت سیستم دفاعی بدن 
هر فرد، 1 درصد هم احتمال ایجاد عوارض 
برای گروهی از افراد را به دنبال داشته باشند. 
به عبارت ساده تر، ممکن است در یک خانواده، 
همه افراد واکسن خاصی را دریافت کنند و 
فقط یکی از اعضا به  دلیل شرایط جسمانی 
خود نسبت به آن واکسن، واکنش حساسیت زا  
که  است  ضروری  نکته  این  ذکر  بدهد. 
واکسن های آنفلوانزا، تمام ویروس های این 
تعداد  نمی دهند.  پوشش  را  بیـــماری 
ویروس های آنفلوانزا روزبه روز درحال افزایش 
تغییر  زمان  به مرور  ویروس ها  این  و  است 
شکل می دهند. واکسن ها تنها می توانند برای 
از  محدودی  تعداد  به  ابتال  از  پیشگیری 

ویروس های آنفلوانزا موثر باشند. از این رو، 
طبیعی است که برخی افراد بعد از تزریق 
به دنبال ضعیف تر شدن  و  آنفلوانزا  واکسن 
سیستم ایمنی بدنشان، آماده ابتال به انواع 
با  شوند.  آنفلوانزا  ویروس های  از  دیگری 
این حساب، توصیه می شود به  هیچ  عنوان، 
واکسن  تزریق  به سمت  افراد جامعه  تمام 
آنفلوانزا گرایش نداشته باشند و فقط افرادی 
کودکان،  مانند  ضعیف تر  ایمنی های  با 
بیماری های  به  مبتال  بیماران  و  سالمندان 
مزمن و ضعیف کننده مثل سرطان یا دیابت، 
عادی  افراد  کنند.  دریافت  را  واکسن  این 
مناسبی  و  قوی  ایمنی  که سیستم  جامعه 
دارند، می توانند به راحتی به مقابله با ویروس 
آنفلوانزا بپردازند و نیاز و ضرورتی به دریافت 
واکسن برای آنها وجود نخواهد داشت. یکی 
تزریق  از  بعد  باید  که  مهم  موارد  از  دیگر 
واکسن آنفلوانزا رعایت شود، تقویت سیستم 
خوراکی های  بیشتر  مصرف  با  بدن  ایمنی 
کیوی،  مرکبات،  مانند   C ویتامین  حاوی 

اگر  است.  تازه  سبزی های  و  میوه ها  انواع 
با عالئمی  این واکسن  از تزریق  فردی بعد 

مانند تب  و لرز یا بدن درد شدید مواجه شد، 
حتما باید به پزشک مراجعه کند. 

در میزگرد زیبایی این شماره به بررسی پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« می پردازیم که 
سوال رایجی در قالب نام یک بیماری که شاید کمتر شنیده باشیم را مطرح کرده اند. این پدر 
عزیز توضیح داده اند: »پسری 9 ساله دارم که از حدود 1 ماه پیش، ضایعات قهوه ای رنگی که 
گاهی حالت خشک و پوسته پوسته و گاهی حالت تاول گونه دارند، روی کمر، سینه، کشاله 
ران و ناحیه تناسلی اش ایجاد شده است. باید بگویم این ضایعات هیچ گونه خارش، درد یا 
سوزشی برای او ندارند. زمانی که برای تشخیص مشکل پسرم به پزشک متخصص پوست مراجعه کردیم، 
نمونه گیری از ضایعات انجام شد، اما نتایج این نمونه گیری مشکل خاصی را نشان نداد. پزشک پسرم در معاینه 
بعدی، نام بیماری او را »درخت کریسمس« اعالم کرد و گفت که به درمان دارویی نیاز ندارد زیرا این بیماری 
به خودی خود خوب خواهد شد. ضمن اینکه پزشک تاکید داشت که ممکن است این بیماری در پی تزریق 
واکسن آنفلوانزا ایجاد شده باشد. لطفا درباره این بیماری، راه های ابتال و درمان آن برایم توضیح بدهید.« 
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