
میزگرد »سالمت« در مورد شیوع اگزما در فصل پاییز 
با حضور دكتر سیدمسعود داوودی متخصص پوست و 
دكتر ناصر كالنتری متخصص سالمت، رشد و تکامل 

كودكان، دكتر حسین ایمانی متخصص تغذیه، 
دكتر بابک ساعدی متخصص گوش و حلق و بینی 

و دكتر فاطمه عبدی متخصص چشم پزشکی

اگزما؛ شایع ترین مشکل 
پوستی فصل پاییز

برایپیشگیریازاگزما،پوستراچربوهوارامرطوبنگهدارید

بهبوداگزمادرکودکاننیازمندمراقبتهایپوستوتغذیهاست

 دكتر سيدمسعود داوودی/ عضوهیاتعلمیودانشیاردانشگاهعلومپزشکیبقیها...)عج(

  دكتر ناصر كالنتری/ استاددانشگاهعلومپزشکیشهیدبهشتی

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص کودکان

آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه 
»میزگرد زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

: آقای دکتر، لطفا ابتدا تعریفی از اگزما 
داشته باشید.

اگزما به مجموعه بیماری های پوستی گفته می شود که 
با قرمزی و خارش همراه هستند و در بعضی موارد با 
تاول های ریز یا درشت تاولی آبدار نیز بروز می کنند. با 
گذر زمان، بیماری از حالت دانه های آبدار به خشکی 
تبدیل شده و به دلیل خارش، پوست کامال ضخیم، 

پوسته دار و حالت چرم مانند می شود.
: چه علت هایی شرایط را برای ایجاد 

اگزما فراهم می کنند؟
دارند  نقش  اگزما  بروز  در  مختلفی  بیماری های 
مواد  با  پوست  تماس  عامل،  شایع ترین  اما 
حساسیت زاست که به آن اگزما یا حساسیت تماسی 
از بین تمام موادی که در زندگی  گفته می شود. 
روزمره با آنها سروکار داریم، می توان دو گروه را 

عامل اگزما تلقی کرد:
گروه اول مواد محرک مانند شوینده های صابونی، 
مایع ظرفشویی، سفیدکننده ها، پودر لباسشویی و... 
هستند. مواد و حالل های شیمیایی اسیدی و قلیایی 
در بعضی مشاغل و مواد با منشاء نفت مانند بنزین 
و تینر نیز می توانند موجب بروز اگزمای تماسی 
شوند. خاصیت چنین موادی این است که هر فردی 
با آنها تماس داشته  باشد، به تدریج دچار حساسیت 
می شود و در موارد شدید مانند وسواس شستشو با 

بروز ضایعات اگزما همراه است.
گروه دوم مواد آلرژن یا حساسیت زا نام دارند که 
بعضی افراد در مواجهه با  آنها مستعد اگزمای تماسی 
آلرژیک هستند. شایع ترین ماده این گروه در تمام دنیا، 
فلز نیکل است که در بسیاری وسایل مانند ساعت 
مچی، دکمه های فلزی، گیره های مو و... کاربرد دارد. 

ترکیبات معطر در عطر، ادکلن، شوینده ها و...، کرومات 
موجود در سیمان و فرمالدئید موجود در کاغذ و وسایل 
یکبارمصرف نیز از دیگر مواد حساسیت زا هستند 
که با تظاهرات اگزمایی دیده می شوند. با همه گیری 
ویروس کرونا، حساسیت به مواد کش دار )رابر( که 
در البسه استرج و دستکش های التکس وجود دارد 
نیز بیشتر گزارش شده زیرا استفاده از این دستکش ها 

افزایش یافته  است.
را  آلرژن  اگزمای  می توان  چطور   :

تشخیص داد؟
فردی که دارای زمینه  اگزمای آلرژیک است، با بروز 
واکنش هایی نظیر خارش و قرمزی در موضعی که با 
ماده حساسیت زا تماس دارد مواجه می شود. معموال در 
صورت کنار گذاشتن این مواد، عالئم برطرف می شود. 
البته برای تشخیص زمینه  آلرژی یا حساسیت می توان 
آزمایشی به نام )Patch( انجام داد که آلرژن ها یا مواد 
حساسیت زای مهم روی پوست امتحان می شوند که 
در صورت بروز واکنش، پزشک توصیه به پرهیز از 

آن ماده می کند.
: در مورد اگزما معموال به عبارت »درماتیت 
آتوپیک« نیز اشاره می شود. آیا هر دو بیانگر یک 

بیماری هستند؟
درماتیت آتوپیک مجموعه ای از عالئم پوستی و 
غیرپوستی است که یکی از عالئم آن، تظاهرات 
اگزمایی پوست است. تفاوت آن با اگزمای تماسی، 
همراهی با بیماری های دیگر مانند آسم آلرژیک، افزایش 
حساسیت دارویی و غذایی و افزایش آلرژی های 
با شیوع کمتر مانند نیش حشرات است. تشخیص 
درماتیت آتوپیک در اولین معاینه بیمار اینگونه است 
که انتشار خاصی دارد. در کودکان از روی گونه ها و 

در سنین 3 تا 5 ماه شروع شده و به تدریج، ضایعات 
اگزمایی روی ساعد و ساق پا و با رسیدن به سن 
دبستان اکثرا پشت زانو، جلوی آرنج، اطراف مچ 
دست و گردن دیده می شود. در بالغان ممکن است 
شکل خاصی پیدا کند و محدود به پلک ها یا پشت 

دست شود.
: کدام نوع اگزما شیوع باالتری دارد؟

شایع ترین نوع اگزما را باید اگزمای تماسی دانست که 
به دلیل تماس مکرر دست ها با مواد مختلف محرک 
یا آلرژن، تظاهرات پوستی غالبا روی این اندام ها 

دیده می شود.
: به جز مواد محرک و آلرژن، اگزما می تواند 

به دالیل دیگری بروز پیدا کند؟
بله، بعضی از انواع اگزما ربطی به تماس با پوست 
ندارند. اگزمای شوره ای یک نمونه است که حالت 
خفیف آن، شوره سر است که در موارد شدید با 
قرمزی و پوسته ریزی در ناحیه سر، ریش و سبیل، 
انواع  ابرو ظاهر می شود. حتی در  لبه ی مژه ها و 
خیلی شدید می تواند الله گوش، پشت الله گوش 
و روی سینه نیز با پوسته ریزی، خارش و قرمزی 
نیز همراه باشد. به نظر می رسد این نوع اگزما ناشی 
از واکنش بدن بعضی افراد به نوعی قارچ ذره بینی 
طبیعی روی بدن است. البته باید اشاره کرد که استرس 
به دلیل تاثیر در سیستم ایمنی می تواند هر نوع اگزما 
را تشدید کند. نوع دیگری از اگزما ناشی از خشکی 
شدید پوست است که به خصوص در سالمندان دیده 
می شود. عالوه بر خشک  ماندن پوست، استفاده از 
لباس های زمستانی زبر نیز معموال عالئم را تشدید 
می کند. اختالل گردش خون در مبتالیان به واریس 
نیز می تواند پوست پا را آسیب پذیرتر کند و زمینه 

بروز واکنش به مواد حساسیت زا را تشدید کند.
گرچه بیشتر انواع اگزما ناشی از عوامل بیرونی 
است، علل ناشناخته درونی نیز امکان دارد عامل 
اگزما شده و فرد بدون هیچ علت خاصی دچار 
خارش و دیگر عالئم پوستی شود. به نظر می رسد 
بعضی غذاها در چنین مواردی عامل زمینه ساز باشند.

: روند درمان اگزما چگونه است؟
از آنجا که در بسیاری از موارد، عامل زمینه ساز 
اگزما مشخص نمی شود، درمان موقت است و با 
قطع دارو، عالئم دوباره ظاهر می شوند. گاهی نیز 
ممکن است علت مشخص باشد اما فرد نمی تواند 
از آن صرفنظر کند. این وضعیت در افرادی که به 
دلیل شرایط شغلی دچار اگزما هستند، دیده می شود. 
در چنین مواردی با مصرف دارو، عالئم تسکین 
می یابند اما مواجهه مستمر پوست با عامل زمینه ای 

احتمال عود عالئم را به دنبال دارد.
: بعضی افراد از تشدید عالئم اگزما در 
پاییز شکایت دارند. آیا شرایط جوی در این 

زمینه نقش دارد؟
در فصل پاییز به دلیل خشکی هوا، ترک های خفیفی 
روی پوست ایجاد می شود که امکان نفوذ مواد 
محرک یا آلرژن افزایش می یابد. از همین رو احتمال 
تشدید اگزما در فصول پاییز و زمستان وجود دارد. 
البته حساسیت های تنفسی و ریوی افراد دارای 
زمینه ی آتوپیک، با باد و گردوغبار نیز بیشتر می شود. 
مهم ترین اقدام برای پیشگیری از تشدید اگزما در 
پوست   نگه داشتن  چرب   سال،  سرد  فصول 
به خصوص دست ها و پاها و همچنین حفظ رطوبت 
هوای محیط با دستگاه بخور است. البته بخور سرد 

نسبت به بخور گرم برتری دارد.

اگزما به دو نوع اصلی در کودکان ظاهر می شود. نوع 
اول اگزمای شیرخواران است که طفل از دوران نوزادی، 
خشکی پوست و حتی ترک خوردگی پوست صورت 
دارد که گاهی تا چانه، بینی و پیشانی نیز می رسد. 
این کودکان نوعی حساسیت ذاتی دارند و بیقراری 
کودک به دلیل خارش و حتی ترشح خونابه باعث 
نگرانی خانواده می شود اما این اگزما بیش از دو سال 
طول نمی کشد و اغلب خودبه خود بهبود می یابد. 
در نوع دیگر، عالئم اگزما عالوه بر صورت، در بدن 
به خصوص ساق پاها نیز دیده می شود. این نوع اگزما 
معموال زمینه ارثی دارد و در طول زندگی با دوره های 
عود و خاموشی همراه است اما به طور کامل بهبود 
نمی یابد. در این نوع بیماری، زمانی که کودک دچار 
استرس، اضطراب، ترس و هیجان می شود، عالئم 
اگزما عود می کنند که به  این دلیل »بیماری روان تنی« 
گفته می شود. درمان به تسکین عالئم کمک می کند 
اما هیچ گاه قطعی نخواهد بود و ممکن است همیشه 
حتی به اندازه خیلی کوچک، بخشی از پوست دچار 

خارش باشد. استفاده از کرم های آبرسان به بهبود اگزما 
کمک می کند، هرچند ممکن است پزشک پمادهای 

حاوی کورتون را نیز الزم بداند.

توصیه های مراقبت از پوست کودک
در مورد همه  کودکان توصیه می شود لباس کودک 
جداگانه شسته شده و به جای پودرهای لباسشویی از 

شوینده های مخصوص و فاقد ترکیبات حساسیت زا 
مانند پودر صابون استفاده شود. هنگام استحمام 
کودک نیز صابون های حاوی گلیسیرین بهتر است 
تا پوست خشک نشود. برای بهبود اگزما، پوست 
کودک همواره باید چرب نگه داشته  شود. امروزه 
محصوالت مختلفی در بازار وجود دارد که به عنوان 
»چرب کننده های پوست کودک« شناخته می شوند. 
در مواقع تشدید عالئم نیز باید تحت نظر متخصص 

اطفال از داروهای دیگری استفاده کرد.

ضرورت تغذيه  درست مادر در بهبود 
اگزمای کودک

نکته  بسیار مهم اینکه مادر باید تغذیه کامال سالمی 
داشته  باشد. اگزما الزاما ناشی از نوع غذاهای مصرفی 
مادر نیست و در بدن کودک وجود دارد اما می تواند 
باعث تشدید عالئم شود. کاهش مصرف ادویه ها، 
مواد نگهدارنده، انواع رنگ های غذایی، فست فودها، 
خوراکی های صنعتی و آماده، نوشابه ها، بعضی میوه های 

حساسیت زا مانند کیوی، آناناس، توت فرنگی، خربزه، 
هندوانه، مرکبات و بعضی غذاها مانند غذاهای دریایی 
توسط مادر، مانع از تشدید عالئم اگزما در کودک شده 

و در سطح زمینه  بیماری باقی می ماند.

شیرخشک های معمولی برای کودک 
مبتال به اگزما مناسب نیست

عالوه بر تغدیه درست مادر، کودک نیز باید از غذاهای 
مغذی، سالم و با کمترین حد ترکیبات حساسیت را 
استفاده کند. مسلما تغذیه با شیرخشک یا دیگر شیرهای 
موجود برای کودکان در موارد ابتال به اگزما مناسب 
نیست و توصیه می شود تغذیه با شیر مادر ادامه یابد 
لما در موارد ضرورت تغذیه با شیرخشک باید انواع 
با حداقل ترکیبات آلرژن یا حساسیت زا مصرف کنند. 
شیرخشک های هایپوآلرژیک )HA( و پپتی در این 
کودکان توصیه می شود زیرا پروتئین های شیر کامال 
هیدرولیزه شده و به اسیدهای آمینه تبدیل شده اند که 

زمینه حساسیت کاهش می یابد.

اگزما یکی از شایع ترین بیماری های پوستی است که معموال با عالئم آزاردهنده خارش 
و خشکی پوست ظاهر می شود. بروز عالئم در هر سنی قابل انتظار است و محرک های 
مختلف محیطی و آلرژن ها در بروز آن نقش دارند. خشکی هوا در پاییز جزو عوامل 
تشدید خارش ها خواهد بود و معموال افراد مبتال به اگزما در وخامت عالئم در این 
فصل شکایت دارند. با این مقدمه، مشکل یکی از خواندگان »سالمت« را بررسی می کنیم: »خانمی 30 
ساله هستم و همیشه پوست بدنم خشک است اما از اواخر شهریور این وضعیت بدتر می شود، معموال 
پشت دست هایم ترک های پوستی به وجود می آید و روی ساق های پا خارش شدید به خصوص در شرایط 
استرس دارم. فرزند یک ماهه ای دارم که گونه هایش به شدت قرمز و خشک است. پمادهای مختلفی را 
برایش امتحان کردم اما تاثیر پایدار ندارد. برای بهبود وضعیت خود و فرزندم چه کنم؟ لطفا راهنمایی کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوشصت وشش   پنج مهر نودونه12

 دكتر حسين ایمانی/ عضوهیاتعلمیدانشگاهعلومپزشکیتهران

 دكتر بابک ساعدی/استادتمامدانشگاهتهران

 دكتر فاطمه عبدی/ فوقتخصصشبکیهواستادیاردانشگاهعلومپزشکیایران

نگاه متخصص تغذیه

نگاه متخصص گوش و حلق و بینی

نگاه متخصص چشم پزشکی

اگزما یکی از مشکالت شایع پوستی است که در هر سنی ممکن است دیده 
شود. خارش، التهاب و پوسته ریزی عالئم بارز اگزما هستند که گاهی پس 
از دوره  بهبود، دوباره عود می کنند. گاهی اوقات اگزمای پوست در نتیجه 
پاسخ غیرطبیعی بدن به پروتئین ها اتفاق می افتد و بدن به پروتئین های خودی 
حمله می کند و منجر به بروز التهابات پوستی می شود. مصرف مواد غذایی 
در پاییز باید از غذاهای خنک تابستان به سمت غذاهای گرم زمستان تغییر 

کند و از میوه های حساسیت زا مانند خربزه، انگور و کیوی پرهیز شود.

خوراکی های مؤثر در بهبود اگزما
ماهی آزاد: به طور کلی، ماهی های چرب و خوراکی های سرشار از اسیدهای 
چرب امگا3 برای نرمی و افزایش حالت ارتجاعی پوست توصیه می شود. 
در صورت ابتال به اگزما حتما ماهی آزاد را در رژیم غذایی بگنجانید 
زیرا باعث بازسازی سلول های پوستی شده، از بروز التهابات عامل اگزما 

پیشگیری می کند و در تسکین خارش پوست مؤثر است.
چای اوالنگ: چای اوالنگ طعم قوی چای سیاه و تلخی چای سبز را 
با هم دارد. محققان ژاپنی به این نتیجه رسیدند  مصرف حداقل یک هفته 

چای اوالنگ در خارش و تحریکات پوستی نقش دارد.
دانه کتان: دانه های کتان منبع غنی امگا3 و 6 هستند. تاثیر این اسیدهای 

چرب در بهبود بافت ها، جای زخم و تقویت ایمنی بدن بی نظیر است.
ماست پروبیوتیک: باکتری های مفید موجود در ماست پروبیوتیک عالوه بر 
تقویت ایمنی بدن، باعث تغذیه ی پوست می شوند. موادغذایی تخمیرشده 
مانند کفیر نیز در این زمینه مؤثر است. زمانی که سیستم ایمنی قوی باشد، 

بدن قدرت بهتری برای مقابله با مشکالتی نظیر اگزما دارد.
آجیل: اسیدهای چرب امگا در انواع مغزها نیز از پوسته شدن ناشی از 
اگزما جلوگیری می کنند. همچنین در احیای سلول ها و جلوگیری از بروز 
عفونت ها نیز نقش دارند. عالوه بر مغزها، جوانه ها نیز ارزش غذایی باالیی 

داشته و در تقویت پوست و کاهش اگزما مؤثر هستند.
میگو: سلنیوم آنتی اکسیدان قوی در میگو است که با رادیکال های آزاد مقابله 
کرده و از غشای سلولی محافظت می کند. جگر، دل و قلوه نیز سرشار 

از این آنتی اکسیدان و برای مقابله با خارش و پوسته شدن مفید هستند.
تخم مرغ: تخم مرغ حاوی زینک بوده و در برابر رادیکال های آزاد نقش 
محافظتی دارد. پروتئین های سرشار آن نیز در سالمت پوست مؤثر هستند. 
پاستا و برنج سبوس دار به دلیل مقدار فراوان زینک از این نظر توصیه می شود.

البته باید توجه داشت برخی موادغذایی ممکن است عامل اگزما شوند و 
فرد نسبت به آنها حساسیت داشته باشد. در صورت عدم ابتال به حساسیت، 

گنجاندن آنها در رژیم غذایی تاثیر خوبی در مقابله اگزما خواهدداشت.

اگزما التهاب پوستی است که در هر قسمتی از بدن امکان تظاهر دارد و 
با عالئم خاصی همراه است. در گوش، حلق و بینی نیز این مساله شیوع 
باال دارد و به خصوص عالئم در گوش ها دیده می شود. خارش گوش در 
بعضی افراد آزاردهنده است و می تواند ناشی از آلرژی، عفونت قارچی، 
درماتیت سبورئیک و... باشد. گاه نیز بعضی افراد به شکل وسواس گونه ای 
گرایش به تمیزکردن گوش ها دارند اما زمانی که خارش حالت مزمن پیدا 
کند، تحریک پوست به شکل التهاب ظاهر می شود که حتما نیاز به درمان 
دارد. برای بهبود التهاب در وهله  اول باید عامل زمینه ای که دستکاری 
گوش است را کنار گذاشت. متاسفانه استفاده از گوش  پاک کن در کشور 
ما شایع است در حالی که این اپلیکاتور اصال برای چنین منظوری مناسب 
نیست زیرا گوش ها هیچ نیازی به این نوع تمیزکردن ندارند. استفاده مکرر 
از این وسیله موجب خارش مزمن گوش می شود. پس از توقف تحریک 
گوش ها، درمان مبتنی بر روش های مرسوم پوستی است. در این شرایط 
داروهای ضدالتهاب قطره یا پماد تجویز می شود و  کنار آن داروهایی 
برای اینکه  pH گوش حالت عادی پیدا کند، نیز کاربرد دارد. بیمار باید 
بداند درمان ممکن است چند ماه طول بکشد و اگر تحریک گوش دوباره 

ایجاد شود، عالئم عود کرده و مشکل به حالت مزمن باقی می ماند.

درماتیت آتوپیک که با نام اگزما نیز شهرت دارد، بیماری پوستی همراه با خارش 
و قرمزی است و بیشتر در کودکان دیده می شود اما در هر سنی قابل انتظار 
است، امکان دوره های عود و خاموشی وجود دارد و می تواند با سایر بیماری های 
آلرژیک مانند آسم و تب یونجه باشد. این بیماری چندعاملی است و عالوه بر 
ژنتیک، عوامل محیطی مانند شرایط جوی، آلودگی هوا، تغذیه، چاقی، سیگار، 
مصرف ناکافی شیر مادر و مصرف خودسرانه و زیاد آنتی بیوتیک ها در بروز آن 
نقش دارند. عالئم چشمی معموال نسبت به عالئم پوستی تاخیر دارند. عالئم 
پوستی غالبا در کودکان دیده می شود که به تدریج بهبود می یابد اما عالئم چشمی 
حدود 38 سالگی بروز می کنند. عالمت عمده چشمی شامل خارش دوطرف 
پلک ها و ملتحمه است اما اشک ریزش و حساسیت به نور شایع است. بیمار 
معموال ترشحات موکوسی در چشم دارد که گاهی حالت نخ ضخیم پیدا می کند. 
پوست دور چشم و پلک تقریبا همیشه شواهدی از اگزما را دارد به طوری که 
پوست خشک و قرمز است و لبه  پلک تغییر پیدا کرده و نامنظم می شود. آب 
مروارید شایع است و زخم قرنیه، حتی سوراخ شدن قرنیه نیز در این افراد دیده 
می شود. به دلیل خارش در ناحیه چشم، بیمار مکرر به چشم ها دست می کشد 
و می تواند عامل قوز قرنیه باشد. در صورت مصرف طوالنی داروهای خوراکی 
یا موضعی کورتون، ممکن است گلوکوم یا آب سیاه ایجاد شود. متاسفانه این 
بیماری درمان قطعی ندارد و دوری از عامل زمینه ساز مهم ترین اقدام بهبود 
است. ترجیحا این افراد نباید حیوان خانگی داشته  باشند و حتی برای رختخواب 
از پر استفاده نشود. شستشوی مرتب دست ها، پرهیز از غذاهای حساسیت زا و 
استفاده از دستگاه تصفیه هوا باید رعایت شود. در مواقع خارش و قرمزی، 
کمپرس سرد و مصرف داروهای خوراکی  و قطره های آنتی هیستامین کمک کننده 
است. داروهای کورتون خوراکی، قطره یا تزریق در پلک نیز با نظر متخصص 
چشم کاربرد دارد. در گام آخر، داروهای خوراکی یا تزریقی مهارکننده سیستم 

ایمنی نیز در بعضی بیماران ممکن است تجویز شود.
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