
افرادی  جزو  هم  شما  آیا 
فصل  تغییر  با  که  هستید 
خارش  یا  خشکی  دچار 
آیا  می شوید؟  پوست 
قرمزی ها و لک های پوستی باعث آزارتان 
می شود؟ آیا فکر می کنید با وجود استفاده از 
انواع کرم ها، پمادها و داروها این اختالل هنوز 
در شما وجود دارد و برطرف نمی شود؟ اگر 
چنین است گفت وگوی ما را با دکتر مجتبی 
امیری، متخصص پوست و عضو هیات علمی 

دانشگاه بخوانید.

: آقای دکتر! حساسیت پوستی به چه 
معناست و چگونه اتفاق می افتد؟

همان طور که می دانید پوست اولین سد دفاعی 
درواقع  است.  خارجی  عوامل  برابر  در  بدن 
پوست  ارگان  ایمونولوژیک است؛ یعنی طیف 
بسیار وسیعی از سلول های ایمنی و دفاعی بدن 
در پوست مستقر هستند که متناسب با عامل 
خارجی یا مهاجم، عکس العمل های متفاوتی 
نشان می دهند و عملکردهای مختلفی دارند. از 
این رو، نمود بسیاری از آلرژی ها و حساسیت ها 

را در پوست می بینیم. 
حساسیت زمانی ایجاد می شود که یک یا چند 
عامل خارجی که برای بدن مضر هستند با پوست 
تماس پیدا می کنند و سلول های دفاعی پوست 
درصدد دفع یا حذف آن برمی آیند. در پی این 
دفاع، تظاهرات بالینی مختلفی در پوست و سایر 
نواحی بدن ایجاد می شود که به آنها »آلرژی« 
یا »حساسیت« گفته می شود. تغییرات پوستی 
ناشی از حساسیت هم »درماتیت« یا »التهاب 
پوست« و در اصطالح علمی »اگزما« نام دارد 
بنابراین تمام این اسامی که ممکن است بارها 
شنیده  باشید برای بیان تغییراتی عنوان می شود که 
پوست در مواجهه با یک یا چند عامل خارجی 

مضر از خود نشان می دهد.

: پوست چطور می تواند نقش دفاعی 
و حفاظتی خود را به خوبی ایفا کند؟

در الیه خارجی پوست یک الیه چربی وجود 
دارد که اجازه نمی دهد مواد محلول در آب به 
راحتی به الیه های زیرین پوست نفوذ پیدا کنند. 
بد نیست بدانید به جز الیه شاخی خارجی، 
حدود 70 درصد ساختمان پوست را آب تشکیل 
داده بنابراین اگر یک ماده محلول در آب داخل 
پوست نفوذ کند به راحتی به الیه های زیرین 
می رسد. تماس مکرر و طوالنی مدت با برخی 
مواد از جمله شوینده ها یا مواد شیمیایی می تواند 
به تدریج چربی پوست را از بین ببرد و باعث 
خشکی پوست شود. عالوه بر این، دمای زیاد 
یا خیلی پایین آب هنگام شستشو، آب و هوای 
گرم و خشک یا سرد و خشک، کمبود مواد 
مغذی به خصوص ویتامینA، نوشیدن آب کم، 
تابش شدید نور آفتاب، استفاده از مواد آرایشی 
نامرغوب و غیراستاندارد، شستشوی زیاد، ابتال 
به برخی بیماری ها، مصرف بعضی داروها و... 
همگی می توانند باعث خشکی پوست شوند.

از سنین 70-60 سالگی به بعد هم به طور طبیعی 
فعالیت غدد عرق و غدد چربی ساز پوست کاهش 
پیدا می کند، در نتیجه پوست خشک می شود؛ 
یعنی الیه حفاظتی پوست یا کاهش می یابد یا 

از بین می رود. از این  رو، در سنین باال، زیاد با 
خشکی پوست مواجه می شویم که به آن »خشکی 

وابسته به سن« گفته می شود. 
اگر خشکی پوست به موقع درمان شود؛ یعنی 
از شوینده های خیلی قوی استفاده نشود، میزان 
شستشو کاهش پیدا کند، مرطوب کننده مناسب به 
پوست زده شود، آب فراوان نوشیده شود، کمبود 
مواد مغذی جبران شود و از تابش نور آفتاب به 
پوست جلوگیری شود، خشکی پوست به اگزما 
یا حساسیت پوستی ختم نمی شود اما اگر خشکی 
به موقع درمان نشود، هر عامل خارجی بیرونی 
حتی یک شوینده ساده می تواند وارد الیه های 
زیرین شود و عالئمی مانند التهاب، خارش، 
قرمزی و... ایجاد کند. در این شرایط خشکی 

در حال تبدیل شدن به اگزماست. 

: حساسیت های پوستی یا اگزما چند 
نوع هستند و چطور ایجاد می شوند؟

هر واکنشی که سلول های دفاعی پوست به عامل 
مزاحم خارجی نشان می دهند، می تواند انواع 
اگزماها را ایجاد کند. بعضی عوامل حساسیت زا 
از راه سیستمیک یا سیستم داخلی بدن به پوست 
می رسند، مثال ممکن است فرد غذایی بخورد 
که بعضی از اجزای آن غذا برای بدنش بیگانه 
است،  در نتیجه سیستم ایمنی بدن به آن واکنش 
نشان بدهد. بیشترین قسمتی هم که واکنش ها در 
آن تظاهر پیدا می کنند، پوست است. عالوه بر 
غذاها، مصرف برخی داروها و استنشاق گرده 
گل ها هم می توانند از طریق سیستمیک در پوست 

حساسیت ایجاد کنند. 
صورت  به  هم  حساسیت زا  عوامل  برخی 
واکنش  پوست  با  تماس  هنگام  و  موضعی 
ایجاد می کنند. عوامل حساسیت زای موضعی 
به دو گروه تحریکی و آلرژیک تقسیم می شوند. 
عوامل تحریکی موادی هستند که هنگام تماس 
با پوست آن را تحریک می کنند و موجب بروز 

واکنش های حساسیتی می شوند، مثل تماس گیاه 
گزنه با پوست که منجر به تحریک پوست و 

ایجاد سوزش و قرمزی در آن می شود.
عوامل آلرژیک هم موادی هستند که با مقدار بسیار 
کم می توانند واکنش های شدیدی در پوست ایجاد 
کنند. بد نیست بدانید در پوست ما سلول های 
مموری یا سلول های حافظه ای وجود دارند که 
وقتی یک بار یک عامل خارجی مزاحم را شناسایی 
می کنند به میزان زیادی تکثیر می شوند. حال اگر 
پس از مدتی دوباره همان ماده به مقدار بسیار 
کم وارد بدن شود، سلول های حافظه ای واکنش 

شدیدتر و سریع تری از خود نشان می دهند.
الزم به ذکر است طیف حساسیت های پوستی 
متناسب با شغل فرد، وضعیت پوست، زمینه 
ژنتیکی سیستم ایمنی بدن و... متغیر است و 
می تواند عالئم بالینی متفاوتی در فرد ایجاد کند.

: بیمارانی که دچار حساسیت های 
پوستی می شوند معموال چه عالئمی دارند؟

اگر منشاء حساسیت سیستمیک باشد؛ یعنی از 

راه خوردن ماده حساسیت زا در غذا، دارو یا 
استنشاق آنها ایجاد شده باشد، انتظار داریم تقریبا 
تمام نواحی بدن را درگیر کند. حال متناسب با 
میزان ماده حساسیت زا و واکنش بدن نسبت به 
آن می تواند در حد چند ضایعه کهیری یا یک 
کهیر شدید منتشر خود را نشان بدهد. به عبارت 
دیگر، شدت عالئم به حجم ماده حساسیت زا، 
میزان تاثیرش بر سلول ها و آمادگی سلول های 

دفاعی برای مقابله با آن بستگی دارد. 
در حساسیت های پوستی موضعی هم عالئم 
یا فقط در محل تماس ماده خارجی با پوست 
تظاهر پیدا می کنند، مانند تاثیر شوینده ها روی 
پوست دست خانم های خانه دار یا التهاب پلک 
پس استفاده از مواد آرایشی نامرغوب روی پوست 
اطراف چشم و...  عالوه بر واکنش های موضعی، 
واکنش های سیستمیک هم نشان می دهد زیرا 
سلول های حافظه ای پوست از قبل با آن مواد 
تحریک شده اند و حال با اندک تماسی واکنش 
شدید از خود نشان می دهند بنابراین طیف عالئم 
بالینی در حساسیت های پوستی بسیار متنوع است 
اما در جمع بندی واکنش  های حساسیتی چند 

حالت دیده می شود:  
1( واکنش حاد: خود را به صورت کهیر حاد 

نشان می دهد. 
2( اگزمای حاد: خود را به صورت قرمزی، 
ترشح، خارش و سوزش شدید نشان می دهد.

3( واکنش مزمن: عامل محرک به قدری با پوست 
در تماس است که پوست در اثر خارش مکرر  

ضخیم و دچار تیرگی می شود. 
4( واکنش تحت حاد یا بینابینی: عالئم آن در 
افراد مختلف و با رنگ پوست های مختلف، 

متفاوت است.

: کهیرها چه شکلی دارند و معموال 
به دنبال چه عوامل تحریک کننده ای ایجاد 

می شوند؟

کهیر نوعی تورم قرمزرنگ پوست است که با 
خارش و گاهی سوزش و به ندرت با درد همراه 
می شود. این ضایعات معموال بعد از گذشت 
چند دقیقه تا چند ساعت در ناحیه درگیر ناپدید 
و در منطقه دیگری ظاهر می شوند. اندازه آنها 
هم می تواند از یک ماش تا یک بشقاب متغیر 
باشد. گاهی کهیرها به هم متصل می شوند و 
کهیرهای بزرگ تری بوجود می آورند. کهیرها دو 
گروه هستند؛ کهیرهایی که کمتر از 24 ساعت 
طول می کشند و به عنوان »کهیرهای آلرژیک« 
شناخته می شوند؛ یعنی فرد به یک عامل خارجی 
حساسیت دارد اما کهیرهایی که بیش از 24 ساعت 
طول می کشند به عنوان »کهیرهای واسکولیتی« 
شناخته می شوند و پزشک باید آنها را بررسی کند.
عالوه بر غذاها و داروها که می توانند در بدن 
حساسیت ایجاد کنند و خود را به صورت کهیر 
نشان دهند، عوامل موضعی و فیزیکی دیگری هم 
هستند که می توانند در ایجاد کهیر موثر باشند، 
مثال برخی افراد به نور آفتاب حساس هستند و 
کهیر می زنند که اصطالحا به آن »کهیر آفتابی« 
می گویند. این افراد باید حتما از نور آفتاب پرهیز 
کنند. بعضی افراد هم »کهیر سرمایی« می زنند؛ یعنی 
اگر یک تکه یخ کف دستشان بگذارند، پوستشان 

به سرما واکنش نشان می دهد و کهیر می زند.
نوعی از کهیر هم »کهیر فشاری« نام دارد که در 
اثر فشار بر پوست ایجاد می شود، مثل کسانی 
که روی دوششان جسم سنگینی حمل می کنند و 
سپس در محلی که تحت فشار بوده، کهیر ایجاد 
می شود. »کهیر کولینرژیک« هم گروه دیگری از 
کهیر هستند که طیف بسیار متنوعی دارند و بیشتر 
حین فعالیت به وجود می آیند. این نوع کهیرها 
درمان اختصاصی دارند. برخی افراد هم به دنبال 
استحمام با آب گرم دچار ضایعات قرمزی پوست 
می شوند. این افراد باید آزمایش خون بدهند و 
از نظر تعداد گلبول های قرمز مورد بررسی قرار 
بگیرند. البته این نوع کهیرها خیلی شایع نیستند 

و در موارد خاص دیده می شوند که با مراجعه 
به پزشک و درمان اختصاصی برطرف می شوند.
پوست  شدن  پوسته پوسته  آیا   :
به خصوص پوست انگشتان دست هم می تواند 

نشانه حساسیت پوستی باشد؟
در حوزه حساسیت های پوست یک اگزمای 
سرشتی به نام »درماتیت آتوپیک« وجود دارد. 
برخی افراد به صورت سرشتی و ژنتیکی زمینه 
حساسیت دارند. این مشکل می تواند خودش را 
به صورت رینیت آلرژیک و آبریزش بینی، التهاب 
ملتحمه یا حتی آسم نشان بدهد. درصدی از این 
افراد هم درگیری پوستی دارند که می تواند در 
هر سنی تابلوی بالینی داشته باشد، مثال در دوران 
نوزادی خود را به صورت قرمزی گونه و شکم 
نشان می دهد اما در بزرگسالی فقط می تواند به 
صورت اگزمای نوک انگشتان و پوسته پوسته 
شدن آن یا خشکی و ترک لب تظاهر پیدا کند. 
این نوع اگزما معموال به درمان های موضعی و 
استفاده از مرطوب کننده ها خیلی سریع جواب 

می دهد.

: آیا می توان برای کاهش خشکی 
و خارش ناشی از آن از انواع روغن ها مثل 

روغن زیتون کمک گرفت؟
اولین کار برای کنترل و بهبود شرایط، شناسایی 
عامل ایجادکننده اگزما و دوری از تماس با آن 
است. عوامل ایجادکننده اگزما معموال متناسب با 
شغل و شرایط زندگی افراد متغیر هستند. گاهی 
استفاده طوالنی مدت و زیاد از انواع شوینده ها 
و گاهی هم تماس با برخی مواد در محل کار 
می توانند تحریک کننده پوست باشند و باید آنها 
را شناسایی کرد. پس از شناسایی و دوری از 
عامل محرک سراغ درمان می رویم. اگر اگزما 
حاد و شدید باشد حتما باید تحت درمان دارویی 
و تخصصی قرار بگیرد. وقتی اگزما کنترل شد 
برای جلوگیری از عود مجدد آن می توان از 
نرم کننده ها و مرطوب کننده ها کمک گرفت تا 
به پوست آبرسانی کنند و خشکی پوست را 
کاهش دهند. استفاده از مواد روغنی مانند روغن 
زیتون، وازلین و... خیلی کمک کننده نیست چون 
آب ندارند که به پوست برسانند و فقط منافذ 

پوست را می بندند. 

: چه کنیم تا پوستمان خشک نشود؟
به جز افرادی که با افزایش سن و از  60-70  
سالگی به بعد پوستشان خشک می شود و کسانی 
که اگزمای آتوپیک یا سرشتی دارند و پوستشان 
خشک می شود، این خود ما هستیم که پوستمان 
را با کارهایی که انجام می دهیم و موادی که با 
آنها در تماس هستیم خشک و خشن می کنیم، 
در حالی که می توان با استفاده کمتر از شوینده ها، 
پوشیدن دستکش، استفاده از محصوالت نرم کننده 
و مرطوب کننده، استفاده از دستگاه بخور در 
خانه یا محل کار، نپوشیدن لباس های پشمی 
و... خشکی پوست را به طور کامل برطرف کرد.
بهترین زمان برای زدن کرم مرطوب کننده بعد 
از استحمام یا پس از شستشوی پوست است 
که هنوز رطوبت در پوست وجود دارد. وقتی 
در این زمان کرم مرطوب کننده استفاده می شود 
باقی  پوست  در  رطوبت مدت طوالنی تری 

می ماند.
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شوینده ها؛ مهم ترین عامل حساسیت های  پوستی

شماره هفتصدوده   بیست ویک اردیبهشت نودوهشت

تماس مکرر با 
برخی مواد از جمله 
شوینده ها یا مواد 
شیمیایی می تواند 

چربی پوست را از بین ببرد و باعث 
خشکی پوست شود. عالوه بر این، 

دمای زیاد یا خیلی پایین آب هنگام 
شستشو، آب و هوای گرم و خشک 
یا سرد و خشک، کمبود مواد مغذی 
به خصوص ویتامینA، نوشیدن آب 

کم، تابش شدید نور آفتاب، استفاده 
از مواد آرایشی نامرغوب و... همگی 
می توانند باعث خشکی پوست شوند

 مریم 
منصوری

بررسی چند باور درباره حساسیت های پوستی
انواع  از  استفاده  اول:  باور 
دستکش ها در جلوگیری از اگزما 

یا بهبود آن موثر است 
دو ماده حساسیت زای جدی برای 
پوست وجود دارد که بسیاری 
ندارند.  باور  را  آنها  مردم  از 
ضدآفتاب ها  مواد  این  از  یکی 
از  یکی  ضدآفتاب ها  هستند. 
تحریک کننده  موضعی  مواد 
حساسیت های  ایجاد  برای 
پوستی در افراد مستعد هستند. 
ماده دیگر التکسی است که در 
از آن استفاده  تهیه دستکش ها 

می شود. این دو ماده به رغم اینکه می توانند مفید باشند در برخی افراد حساسیت 
پوستی ایجاد می کنند. از این رو، برخی شرکت ها در الیه داخلی دستکش ها از الیه های 
کتانی استفاده می کنند. توصیه می شود افرادی که زمینه حساسیت و اگزمای دست 
دارند حتما ابتدا دستکش نخی یا کتانی دستشان کنند و بعد دستکش آشپزخانه 
را روی آن بپوشند اما کسانی که پوست سالمی دارند و به اگزمای سرشتی مبتال 

نیستند مشکلی در پوشیدن دستکش های التکس نخواهند داشت.

باور دوم: استرس ها و اضطراب 
هم می توانند باعث ایجاد کهیر 

پوست شوند
روانی  عوامل  است.  درست 
اضطراب  و  استرس  جمله  از 
مزمن  شکل  در  می توانند 
شوند  کهیر  ایجاد  باعث  خود 
و  مدیاتورها  از  بسیاری  زیرا 
کهیری  ضایعات  واسطه های 
منشاء  مغز  از  بدن  واکنشی  و 
حفظ  برعکس  و  می گیرند 
بهبود  در  می تواند  آرامش 
کهیرهای مزمن تاثیرگذار باشد. 

از این رو، برخی افراد اذعان می کنند وقتی عصبانی می شوند کهیرشان 
تشدید می شود.

باور سوم: تماس با درخت انجیر 
می تواند در برخی افراد واکنش های 

پوستی ایجاد کند
درست است. درخت انجیر یکی 
از عوامل حساسیت زای موضعی 
با  پوست  تماس  و  است  جدی 
برگ یا ترشحات شیری ساقه و 
میوه آن می تواند در پوست واکنش 

تحریکی ایجاد کند. 
گیاه گزنه و طیف وسیعی از گیاهان 
و  دارند  را  خاصیت  همین  هم 
وقتی با پوست تماس پیدا می کنند 
موجب تحریک پوست می شوند. 

برخی گیاهان هم »فیتوفتودرماتیت« ایجاد می کنند؛ یعنی گیاه با پوست تماس پیدا 
می کند و سپس وقتی نور آفتاب به آن منطقه می تابد، واکنش التهابی ایجاد می کند 
بنابراین مراقب باشید اگر دچار حساسیت های موضعی شدید حتما پوست آن 
منطقه را به مدت یکی- دو هفته از نور آفتاب بپوشانید زیرا تماس نور آفتاب با 

موضع تحریک شده می تواند منجر به ایجاد لک شود.


