
1313پوست و زیبایی
مرز بین تعریق عادی و تعریق بیش ازحد چیست؟

چرا این قدر عرق می کنم؟! چرا این قدر عرق می کنم؟! 
شاید شما هم کسانی را بشناسید 
که همیشه نگران تعریق  شدید 
در موقعیت های نامناسب یا 
لباس  پوشیدن  هنگام  حتی 
هستند. این افراد )مخصوصا در فصل تابستان( 
بارها و بارها از خودشان می پرسند که واقعا چرا 
این قدر عرق می کنم؟! اما جدای از پاسخ به این 
سوال باید بدانیم که مرز بین تعریق عادی و تعریق 
بیش ازحد چیست؟ عالوه بر این، در موارد تعریق 
شدید معموال با مشکل هایپرهیدروزیس مواجه 
هستیم که بیشتر از آنچه تصور می کنیم، شایع 
است. در این مطلب با متخصصان پوست ومو، 
شیمیدانان محصوالت آرایشی و جراحان مشورت 
کرده ایم تا بتوانیم چشم انداز واضح و گسترده ای 
درباره هایپرهیدروزیس و مسائل مرتبط با آن 

به دست بیاوریم. 

هایپرهیدروزیس دقیقا چیست؟ 
پوست ومو  متخصص  طالکوب،  لیلی  دکتر 
تولید  همان  هایپرهیدروزیس  که  می گوید 
بیش ازحد عرق توسط بدن است. به طور کلی 
ما با دو نوع هایپرهیدروزیس مواجه هستیم: 
هایپرهیدروزیس اولیه وهایپرهیدروزیس ثانویه. 
نوع  شایع ترین  اولیه:  هایپرهیدروزیس 
هایپرهیدروزیس، نوع اولیه آن است که هیچ علت 
زمینه ای و فیزیکی شناخته شده ای ندارد. درواقع 
سیگنال رسانی  به علت  اولیه  هایپرهیدروزیس 
بیش فعال غدد تعریق برای ترشح عرق شکل 
می گیرد، بدون این که عامل محرکی در این میان 

وجود داشته باشد. 
به عبارت دیگر، بدن در این حالت بدون هیچ دلیل 
قابل توضیحی )مثل احساس اضطراب، گرمای هوا 
یا ورزش( شروع به تعریق می کند. این مشکل 
می تواند در هر موقعیت زمانی ممکن یا هر فصلی 
از سال اتفاق بیفتد، حتی اگر بدن فرد گرم نباشد 

یا کامال در حالت استراحت قرار داشته باشد. 
به گفته دکتر داوال بانوسالی، متخصص پوست ومو، 
هایپرهیدروزیس اولیه عمدتا در زیربغل ها، کف 
دست ها و کف پاها اتفاق می افتد. البته این احتمال 
هم وجود دارد که عالئم هایپرهیدروزیس اولیه در 
ناحیه سر، پشت بدن و حتی صورت نمایان شود.
هایپرهیدروزیس ثانویه: هایپرهیدروزیس ثانویه 
به علت یک عامل بیرونی مانند یک داروی خاص یا 
بیماری مانند تومور، دیابت یا مشکالت تیروئیدی 

شکل می گیرد. 
در میان این دو نوع کلی با درجات مختلفی از 
هایپرهیدروزیس مواجه هستیم: خفیف، متوسط 
و شدید. اگر تعریق شما درحالت استراحت در 
دمای عادی و در وضعیتی رخ می دهد که فقط 

یک تی شرت به تن دارید، با هایپرهیدروزیس 
متوسط مواجه هستید. اما اگر هنگام استراحت 
هم آن چنان عرق می کنید که ذرات تعریق از 
دست و پای شما می چکند، پس مشکل شما 

هایپرهیدروزیس شدید است. 

تفاوت بین تعریق طبیعی و 
بیش ازحد چیست؟ 

با توجه به توضیحات ارائه شده، طبیعتا سوال 
بعدی این خواهد بود که تعریق طبیعی و تعریق 
بیش ازحد چه تفاوتی با همدیگر دارند؟ آیا عالئم 
دیگری، غیر از خود تعریق، وجود دارند که 
بتوانند شدید بودن و غیرعادی بودن تعریق را 

به ما نشان بدهند؟ 
تعریف کردن تعریق بیش ازحد یا درک افراد 
از مفهوم تعریق، به ویژگی های شخصی افراد 
بستگی دارد. پس شاید میزان تعریقی که برای 
شما بیش ازحد به نظر می رسد، برای شخص 
دیگری مشکل ساز نباشد. از آنجایی که تعریق 
واقعا قابل اندازه گیری نیست )مانند فشارخون(، 
پس اندازه گیری میزان تعریق یک فرد در طول 
روز با پیچیدگی ها و مشکالت خاصی مواجه 
خواهد شد. البته با اختصاص دادن وقت زیاد 
و به کارگیری تجهیزات پیچیده و خاص مثل 
تبخیرسنج که میزان تبخیر آب را اندازه گیری 
می کند، می توان چنین کاری را انجام داد، اما در 

این صورت هم میزان تعریق افراد در شرایط مشابه 
همچنان متغیر خواهد بود. بنابراین تعریق دقیق و 
قطعی هایپرهیدروزیس واقعا سخت است، اما 
می توان گفت که اگر تعریق تا حدی افزایش یابد 
که باعث خجلت زدگی اجتماعی یا شخصی شود یا 
مشکالتی مثل انزواطلبی اجتماعی یا رفتار اجتنابی 
به وجود بیاورد، با هایپرهیدروزیس مواجه هستیم. 
با توجه به این توضیحات، هایپرهیدروزیس یک 
اختالل نسبی است و بیشتر افراد می توانند خودشان 
هم این مشکل را تشخیص بدهند. برای کسانی 
که شغلشان به ظاهرِ بدنی و جلوه های ظاهری 
وابسته است )مثل بازیگران یا مجری ها(، تعریق 
بیش ازحد می تواند مشکل بسیار بزرگی باشد، 
نسبت به کسانی که صرفا در خانه هستند یا با 
افراد زیادی سروکار ندارند. البته موضوع درک 
شخصی از احساس راحتی و آسایش را هم 

نباید نادیده بگیریم. 

هایپرهیدروزیس چگونه 
درمان می شود؟ 

درمان  برای  مختلفی  گزینه های  امروزه 
هایپرهیدروزیس وجود دارند، از کرم های موضعی 
تا داروهای تزریقی و داروهای خوراکی. آنچه 
پزشک برای شما تجویز می کند، تا حدود زیادی 
به ناحیه بروز عالئم هایپرهیدروزیس و همچنین 

شدت آن بستگی دارد. 

معموال  هایپرهیدروزیس  درمان  اول  خط 
استفاده از آلومینیوم کلراید موضعی، آلومینیوم 
کلروهیدرات، آلومینیوم زیرکنیوم یا آلومینیوم 
که  است  تتراکلروهیدرکس گلی  زیرکنیوم 
همگی جزو همان ترکیباتی هستند که در بیشتر 
می روند،  به کار  ضدتعریق  دئودورانت های 
ترکیبات  همه  تجویزی.  به صورت  فقط  البته 
آلومینیومی موجود در محصوالت ضدتعریق، 
از طریق به وجود آوردن یک زائده موقت درون 
غدد تعریق به کنترل رطوبت زایی ناشی از تعریق 
کمک می کنند. اثربخشی درمان های شناخته شده 
برای هایپرهیدروزیس هم با یکدیگر تفاوت دارند 
و این تفاوت عمدتا به شدت تعریق بستگی دارد. 
به طور کلی هرچه تعریق شدیدتر باشد، احتمالش 
کمتر است که محصوالت برپایه آلومینیوم کلراید 
بتوانند اثربخشی مطلوبی داشته باشند. با این حال، 
این محصوالت برای مقابله با هایپرهیدروزیس 
متوسط واقعا موثر هستند، اگرچه کرم های موضعی 
مخصوص این کار باید روزانه و به طور منظم در 
محل بروز عالئم هایپرهیدروزیس استفاده شوند.
درمان دیگری که ماندگاری طوالنی تری دارد 
و شاید تبلیغات آن را در مجله های مشهور یا 
سایت های اینترنتی دیده باشید، بوتاکس درمانی 
است. بوتاکس درمانی مورد استفاده برای مقابله 
با هایپرهیدروزیس، همان بوتاکسی است که برای 
مقابله با چین وچروک های پوستی استفاده می شود. 

دکتر استی ویلیامز، متخصص پوست ومو می گوید: 
»با بوتاکس درمانی در کمتر از سه دقیقه، تعریق 
شما از حالت بیش ازحد به تقریبا خشک تبدیل 
می شود. دوز بوتاکس مورد نظر هم براساس 
تشخیص پزشکان و خشکی مناسب برای هر 

فرد انتخاب می شود«. 
متخصصان بر این باورند که استفاده از بوتاکس 
در ناحیه زیربغل ها دارای بیشترین اثربخشی است 
و حتی می تواند تا شش ماه اثربخشی داشته باشد. 
البته استفاده از بوتاکس درمانی برای ناحیه دست ها 
و پاها نمی تواند بهترین انتخاب درمانی باشد زیرا 
این نواحی از بدن هنگام تزریق بوتاکس دچار 
درد زیادی می شوند. همچنین بوتاکس درمانی در 
این قسمت های بدن فقط دو تا سه ماه ماندگاری 

خواهد داشت. 

گزینه دیگری که نسبتا جدید است، »کیوبرکسزا« 
)Qbrexza( نام دارد. در این روش درمانی از 
یک حوله پارچه ای تخصصی استفاده می شود که 
موقتا تعریق را در ناحیه زیربغل ها متوقف می کند. 
این حوله خاصیت آنتی کولینرژیک دارد، یعنی 
انتقال دهنده های عصبی مرتبط با غدد تعریق را 

مسدود می کند. 
از دیگر گزینه های درمانی برای هایپرهیدروزیس 
می توان به لیزردرمانی اشاره کرد که اثربخشی قابل 
توجهی در ناحیه زیربغل ها دارد. حتی بعضی 
مسدودکننده های  مانند  خوراکی  داروهای  از 
بتا و داروهای ضدافسردگی هم در این زمینه 
کاربرد دارند، اگرچه نتایج حاصل از این داروها 
متغیر هستند و ضمنا می توانند عوارض جانبی 

ناخواسته ای را هم به همراه داشته باشند. 
برای مقابله با موارد واقعا شدید هایپرهیدروزیس 
که  دارد  وجود  سرپایی  جراحی  نوعی  هم 
»سمپاتکتومی آندوسکوپی قفسه سینه« نامیده 
عصب های  جراحی،  روش  این  در  می شود. 
سمپاتیک در قفسه سینه برای همیشه قطع می شوند.
سایر افراد که مستعد تعریق بیش ازحد هستند اما 
به کمک های پزشکی نیاز ندارند یا نمی خواهند 
کمک های پزشکی را دنبال کنند، همیشه می توانند 
از ضدتعریق های رایج و بدون نسخه کمک بگیرند 
که درصد بیشتری از ترکیبات فعال را درون 
خود جای داده اند. بنابراین اگر می خواهید به یک 
ضدتعریق قوی تر دسترسی داشته باشید، انواعی 
را انتخاب کنید که حاوی آلومینیوم زیرکنیوم 

تتراکلروهیدرکس گلی 20 درصد هستند.  
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تعریق بدن با هدف دفع ترکیبات تعریق بدن با هدف دفع ترکیبات 
زائد از بدن اتفاق می افتد، اما این زائد از بدن اتفاق می افتد، اما این 

دفع در مقایسه با کبد و کلیه ها دفع در مقایسه با کبد و کلیه ها 
کمتر است. تعریق این امکان را به کمتر است. تعریق این امکان را به 

بدن می دهد که در صورت مواجهه با بدن می دهد که در صورت مواجهه با 
گرمای شدید بتواند خودش را خنک گرمای شدید بتواند خودش را خنک 
کند. اما غدد تعریق در سراسر بدن کند. اما غدد تعریق در سراسر بدن 
پخش شده اند و درنتیجه اگر تعریق پخش شده اند و درنتیجه اگر تعریق 
در ناحیه زیربغل ها را متوقف کنیم، در ناحیه زیربغل ها را متوقف کنیم، 

همچنان غدد تعریق باقیمانده در بدن همچنان غدد تعریق باقیمانده در بدن 
به فعالیت شان ادامه می دهند و مانع به فعالیت شان ادامه می دهند و مانع 

از احساس گرمای شدید می شونداز احساس گرمای شدید می شوند
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وقتی که گرمای هوا در تابستان به اوج 
خودش می رسد، بسیاری از خانم ها  
آرزو می کنند که ای کاش می شد 
به محصوالت آرایشی ضدتعریق و 
ضدآبی دسترسی داشته باشند که کامال بدون نقص عمل 
می کنند و داشتن آرایش دائمی را امکان پذیر می سازند. 
ضدتعریق  آرایشی  محصوالت  که  کسانی  همه  اما 
محصوالتی  چنین  که  می دانند  کرده اند،  امتحان  را 
خوبی  عملکرد  از  تابستان  فصل  در  استفاده  برای 
از  بعضی  که  می دانند  هم  را  این  اما  برخوردارند، 
آنها واقعا نمی توانند در برابر گرمای شدید و تعریق 
شدید کار خاصی انجام بدهند. در این مقاله درباره 
مهم ترین واقعیت ها و تصورات نادرست مربوط به 

لوازم آرایشی برای شما توضیح می دهیم. 

1. هر چیزی را که می خوانید، باور نکنید. سازمان غذا و 
داروی آمریکا )FDA( فقط زمانی استفاده از عبارت های 
»ضدآب« و »ضدتعریق« را مجاز اعالم می کرد که با 
محصوالت ضدآفتاب بدون نسخه و رایج مواجه می شد. 
اما این فقط نوک کوه یخ است زیرا از سال 2011 به 
بعد، حتی محصوالت ضدآفتاب هم نمی توانند از این 
عبارات در برچسب های روی محصول استفاده کنند. 
دلیل FDA هم این است که این ادعاها باعث شده اند که 
تصورات نادرستی درباره کارایی و اثربخشی محصوالت 
ضدآفتاب شکل بگیرد. از هر شیمیدانی هم بپرسید، 
حتما به شما خواهد گفت که ساختن یک محصول 
ضدآفتاب که حقیقتا بتواند در برابر آب مقاومت کند، 
بسیار سخت است. به همین دلیل هم از سال 2011 
 resistant به بعد، تولیدکنندگان می توانند از عبارت
به جای عبارت  proof روی برچسب محصوالتشان 

استفاده کنند چون بار معنایی سبک تری دارد. 

در  کنید.  بررسی  با دقت  را  برچسب محصول   .2
ضدتعریق  می کنند  ادعا  که  محصوالتی  با  مواجهه 
هستند، اصال به برچسب درج شده در قسمت جلویی 
به فهرست سیاه وسفید  بلکه  نکنید،  محصول توجه 
درج شده در پشت محصول یا جعبه محصول نگاه 
کنید. همیشه هم دنبال ترکیبات افزودنی خاصی باشید 
که قابلیت الیه سازی ویژه ای دارند و نشان می دهند 
و  دارد  باالیی  قدرت چسبندگی  واقعا  که محصول 
در برابر تعریق مقاومت می کند. اولین گروه از این 
ترکیبات الیه ساز، سیلیکون ها هستند و ترکیباتی مانند 
دایمتیکون، سیکلومتیکون و سیکلوپنتازیلوکسان در 

همین گروه قرار می گیرند. 
مانند  ترکیباتی  شامل  و  هستند  پلیمرها  دوم  گروه 
آنجایی که  از  کوپلیمرها و کراس پلیمرها می شوند. 
نیستند،  آب  در  محلول  نوع  از  الیه ساز  ترکیبات 
قفل  قرارگیری شان  محل  در  آرایشی  رنگدانه های 
می شوند و انگار به الیه زیرین می چسبند. ترکیبات 
خط چشم ها،  ساخت  و  طراحی  در  معموال  نام برده 
ریمل ها، فونداسیون ها و رژلب های ضدآب یا دارای 

ماندگاری طوالنی مدت کاربرد دارند. 
3. پودرها ماجرای متفاوتی دارند. تولید پودرهای 
مقاوم در برابر آب عمال غیرممکن است. پودرها متکی 
به موادی مانند تالک و سیلیکا هستند که روغن یا چربی 
را جذب می کنند. بنابراین مقاومت آنها نسبت به تعریق 
واقعا بیشتر از مقاومت نسبت به آب است. با توجه به 
این توضیحات می توانید از پودرهای ضدتعریق استفاده 
کنید. اما اگر ماندگاری محصول پس از استفاده واقعا 
برای شما مهم است، رژگونه  های کرمی و سایه معموال 

گزینه های بهتری هستند. 
4. قوانین و مقررات حامی مصرف کنندگان هستند. 
مواردی که تا اینجا مورد اشاره قرار گرفته اند، به این 

لوازم  روی  درج شده  برچسب های  که  نیستند  معنا 
کمپانی های  درواقع  ندارند.  اهمیتی  هیچ  آرایشی 
سازنده به منظور دریافت مجوز برای استفاده از هر 
برچسبی باید ادعاهای خودشان را به صورت مستند 
اثبات کنند و مدارک و شواهد مربوط به اثبات آنها را 
هم به مراکز خاصی )مانند کمیسیون تجارت فدرال 
ادعاهای مطرح شده  کنند. وقتی که  ارسال  آمریکا( 
آن وقت  رسیدند،  اثبات  به  مقررات  و  قوانین  طبق 
سازندگان می توانند از عبارات خاصی در برچسب 

محصول استفاده کنند. 
در کنار اینها باید به تفاوت بین محصوالت آرایشی ای 
و  دارند  پوست  روی  طوالنی ای  ماندگاری  که 
اشاره  هم  آب  برابر  در  مقاوم  آرایشی  محصوالت 
کنیم. محصوالت آرایشی دارای ماندگاری طوالنی 
به شیوه ای فرمول بندی شده اند که حدود 8 ساعت 
روی پوست باقی بمانند، اما لزوما مقاوم در برابر آب 
نیستند. از طرف دیگر، محصوالت مقاوم در برابر آب 

طوری فرمول بندی شده اند که از نظر ماندگاری روی 
پوست در بهترین حالت قرار بگیرند و در برابر شنا 
کردن یا شرایط اقلیمی شدیدا مرطوب هم مقاوم باشند. 
5. پرایمرها گزینه های بهتری هستند. بیشتر کسانی 
که به صورت حرفه ای در زمینه محصوالت آرایشی 
به جای خریدن  که  می دهند  پیشنهاد  دارند،  فعالیت 
محصوالت ضدتعریق یا مقاوم در برابر آب، از پرایمرها 
به عنوان جایگزین استفاده کنید. پرایمرهای باکیفیت 
که حاوی ترکیبات سیلیکونی و پودری هستند، نوعی 
الیه یکدست و قوی روی پوست به وجود می آورند و 
درنتیجه باقی محصوالت آرایشی را با قدرت مطلوبی 

روی پوست نگه می دارند. 
6. به همه انواع لوازم آرایشی نیاز ندارید. اگر قرار 
است از پرایمرها استفاده کنید، دیگر ضرورتی ندارد 
به محصوالت آرایشی ضدتعریق و مقاوم در برابر آب 
فکر کنید. حتی امروزه پرایمرهای آرایشی باکیفیتی برای 
پلک ها و چشم ها طراحی شده اند که باعث می شوند 
محصوالت آرایشی چشم ها به خوبی روی پلک ها، مژه ها 

و قسمت های آرایشی چشم بچسبند. اگر چشم های 
بسیار حساسی دارید، می توانید از پرایمرهایی استفاده 
کنید که توسط چشم پزشکان بررسی شده اند و باعث 

تحریکات پوستی در ناحیه چشم ها نمی شوند. 
استفاده  ترکیبات گیاهی  از محصوالت حاوی   .7
کنید. یکی از جنبه های منفی سیلیکون ها، پلیمرها، 
تالک و سیلیکا این است که بیش ازحد قوی هستند؛ 
یعنی کمی در حفظ ترکیبات آرایشی روی پوست 
صورت زیاده روی می کنند و باعث می شوند که پوست 
احساس خفگی کند یا اینکه بیش ازحد سنگین شود. 
یکی از بهترین ترفندها برای مقابله با این مشکل، 
در  گیاهی  ترکیبات  حاوی  محصوالت  از  استفاده 
کنار محصوالت مقاوم در برابر است. بنابراین اگر از 
پرایمر حاوی سیلیکون یا محصوالت آرایشی مقاوم 
در برابر استفاده می کنید، از محصوالت مرطوب کننده 
یا ضدآفتاب حاوی ترکیبات گیاهی )مانند عصاره های 
برگرفته از انبه و نارگیل( هم کمک بگیرید تا طراوت 

پوست را به آن بازگردانید. 

یک نکته مهم درباره پاک کردن محصوالت 
آرایشی مقاوم در برابر آب یا ضدآب 

درحالی که پاک کردن محصوالت آرایشی مقاوم در برابر 
آب و ضدآب واقعا دشوار است،  اما کلید موفقیت در 
این کار می تواند استفاده از پاک کننده های آرایشی 
مخصوصی باشد که سریعا ترکیبات آرایشی 
قوی را تجزیه و حل می کنند. پاک کننده های 
آرایشی برپایه روغن از این نظر بهترین گزینه 
برای تجزیه سازی فرمول های ضدآب هستند. 
فرمول های دوفاز و بالم های برپایه ترکیبات 
نرم کننده هم عملکرد فوق العاده ای در این 
زمینه دارند. پیشنهاد می شود که مخصوصا 
برای پاک کردن آرایش از روی چشم ها همیشه 
از همین محصوالت استفاده کنید تا به پوست 

ظریف چشم ها آسیب نرسانید.

7 نکته مهم درباره محصوالت آرایشی ضدتعریق 

شماره هشتصدوپنجاه وچهار   هشت مرداد هزار و چهارصدویک

محصوالت آرایشی دارای ماندگاری محصوالت آرایشی دارای ماندگاری 
طوالنی به شیوه ای فرمول بندی طوالنی به شیوه ای فرمول بندی 

شده اند که حدود شده اند که حدود 88 ساعت روی  ساعت روی 
پوست باقی بمانند، اما لزوما مقاوم پوست باقی بمانند، اما لزوما مقاوم 

در برابر آب نیستند. از طرف در برابر آب نیستند. از طرف 
دیگر، محصوالت مقاوم در برابر دیگر، محصوالت مقاوم در برابر 
آب طوری فرمول بندی شده اند آب طوری فرمول بندی شده اند 
که از نظر ماندگاری روی پوست که از نظر ماندگاری روی پوست 

در بهترین حالت قرار بگیرند و در در بهترین حالت قرار بگیرند و در 
برابر شنا کردن یا شرایط اقلیمی برابر شنا کردن یا شرایط اقلیمی 
شدیدا مرطوب هم مقاوم باشندشدیدا مرطوب هم مقاوم باشند

 ترجمه: 
ندا احمدلو  

آیا تزریق بوتاکس برای توقف تعریق باعث احساس گرمای شدید خواهد شد؟ 
شاید این سوال برای شما هم مطرح شده باشد که آیا متوقف سازی فرایند طبیعی تعریق 
در بدن می تواند برای بدن مضر باشد یا مثال باعث احساس گرمای شدید شود؟ واقعیت 
این است که چنین تصوراتی نادرست هستند. تعریق بدن با هدف دفع ترکیبات زائد از 
بدن اتفاق می افتد، اما این دفع در مقایسه با کبد و کلیه ها کمتر است. به عالوه، تعریق 
این امکان را به بدن می دهد که در صورت مواجهه با گرمای شدید بتواند خودش را 
خنک کند. اما غدد تعریق در سراسر بدن پخش شده اند و درنتیجه اگر تعریق در ناحیه 
زیربغل ها را متوقف کنیم، همچنان غدد تعریق باقیمانده در بدن به فعالیت شان ادامه 

می دهند و مانع از احساس گرمای شدید می شوند. 
پس باید بگوییم که استفاده از روش های درمانی مختلف برای مقابله با هایپرهیدروزیس 
مانند بوتاکس درمانی واقعا مضر و ناسالم نیست. البته قبل از این که برای استفاده از 
هر کدام از روش های درمانی نام برده اقدام کنید، ابتدا باید با متخصصان پوست ومو 
مشورت کنید. گاهی اوقات مشکل تعریق بیش ازحد به علت های زمینه ای برمی گردد 
که خودشان به درمان متفاوت و جداگانه نیاز دارند. پس بدون نظر پزشکان متخصص 

نمی توانید از روش های درمانی مختلف برای مقابله با هایپرهیدروزیس کمک بگیرید.


