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آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« 
باشید. کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

: آقای دکتر، لطفا ابتدا تعریف کوتاهی از بیماری روزاسه 
داشته باشید.

روزاسه بیماری پوستی نسبتا شایعی است که براساس مطالعات، افرادی 
که پوست روشن )تیپ 1 یا 2( دارند، بیشتر مستعد ابتال به این بیماری 
هستند. روزاسه مجموعه  عالئمی دارد که قرمزی پایدار صورت همراه 
با ضایعات التهابی پوست )اصطالحا پاپول و پوسچوالر( مهم ترین آنها 
هستند. همچنین برجسته شدن مویرگ های صورت )تالنژکتازی( و تمایل 
به گرگرفتگی مکرر صورت در این بیماری وجود دارد. این عالئم به تدریج 
ممکن است با ادم و تورم صورت همراه باشد. بعضی بیماران نیز دچار 
عالئم چشمی می شوند. تغییرات پایدار در قوام و ظاهر پوست و بدشکلی 
در قسمت های مختلف صورت مانند بینی از دیگر عالئم بیماری است.

: احتمال ابتال به روزاسه در چه افرادی بیشتر است؟
درخصوص شیوع و بروز روزاسه اطالعات مختلفی وجود دارد. به طور 
کلی این بیماری در جوامعی که مردم پوست روشنی دارند، شایع تر است. 
احتمال شیوع در زنان و مردان یکسان است و عمدتا در سنین میانسالی 
شروع می شود اما در خانم ها معموال زودتر و در جوانی اتفاق می افتد. امکان 
ابتالی کودکان به روزاسه نیز وجود دارد اما شیوعش بسیار پایین است.

این بیماری به دلیل همراهی عوامل محرک بیرونی مانند مواجهه با گرما، 
حضور در محیط بخار و سونا، محرک هایی مانند الکل و غذاهای داغ با 
زمینه سرشتی بروز می کند. وراثت در این بیماری دخیل است و 20درصد 

افراد سابقه خانوادگی این بیماری را دارند. 
به طورکلی، بیماری های پوستی حتی یک بیماری مشخص می توانند تظاهرات 
بالینی مختلفی داشته  باشند و تایید مسری  بودن بیماری صرفا توسط متخصص 
پوست امکان پذیر است. باورهای اشتباهی در مورد سرایت بیماری های 

پوستی وجود دارد که پسوریازیس و ضایعات روزاسه از آن جمله اند. 
: چه عواملی در بروز روزاسه نقش دارند؟

اختالالت اصلی زمینه ساز روزاسه ناشی از دو عامل به هم خوردن تنظیمات 
عصبی -عروقی و پاسخ ایمنی متفاوت پوست است. اختالل در تنظیمات 
عصبی- عروقی باعث می شود عروق خونی این افراد در مواجهه با گرما، 
زمینه بیشتری برای اتساع داشته  باشد. درنتیجه جریان خون پوست این 
افراد در محل ضایعات بیش از سایرین است و احتمال گرگرفتگی باالتر 
خواهد بود. این اختالل موجب احساس گزگز یا سوزش در پوست می شود، 
آستانه تحمل گرما نسبت به افراد دیگر کمتر است و در برابر کمترین درجه 

گرما حالت برافروختگی در صورت ظاهر می شود.
تاثیر اشعه فرابنفش خورشید در ابتال به روزاسه ثابت شده و مواجهه با 
این پرتوها احتمال سوزش، خارش و قرمزی پوست را در بیماران تشدید 
می کند. از این  رو، استفاده مرتب از کرم ضدآفتاب توصیه ای ضروری است.

عالوه بر این، پوست مبتالیان به روزاسه مستعد خشکی بیشتر است. در 
واقع، ساختار سد پوستی در این افراد عملکرد درستی ندارد و الیه های 
شاخی پوست نمی توانند مسوولیت خود را در حفظ آب پوست به درستی 
انجام دهند. درنتیجه تبخیر بیشتر آب سطح پوست، احتمال خشکی و 

آسیب را تشدید می کند. 
تصور دیگری در گذشته راجع به روزاسه، ارتباط عفونت معده ناشی از 
میکروب هلیکوباکتر پیلوری بود که امروزه این مساله کامال رد شده  است.
: تفاوت در بروز عالئم روزاسه چطور طبقه بندی می شود؟                            
روزاسه برحسب عالئم بالینی به 4 گروه تقسیم  می شود که ممکن است 

بیمار به یک یا چند نوع از آنها مبتال باشد:
روزاسه التهابی یا اِریتماتوتالنژکتاتیک: افرادی که تیپ پوستی روشن دارند، 
بسیار مستعد گرگرفتگی صورت هستند و قرمزی پایدار روی صورت شان 

وجود دارد و معموال مویرگ های ریز روی پوست دیده می شود. 
روزاسه پاپولو پوسچوالر: در این حالت ضایعات التهابی یا چرکی )اصطالحا 
پاپول یا پاسچول( ریز روی نواحی مرکزی صورت ظاهر می شوند. این افراد 
ممکن است درجاتی از خارش، سوزش و درد احساس کنند اما استرس 
 روانی از بروز این ضایعات هنگام مواجهه با دیگران بسیار آزاردهنده تر 

از سوزش و خارش است.
روزاسه فیماتوز: این نوع روزاسه با بزرگ شدن غدد چربی یا سباسه پوست 
همراه است که درجاتی از فیبروز و سفتی در پوست ایجاد می کند. این 
حالت در بینی شایع تر است که »رینوفیما« گفته می شود اما ممکن است 
در گوش، پیشانی یا چانه نیز ظاهر شود. روزنه های پوست به تدریج متسع 

و حالت مویرگی )تالنژیکتاتیک( پیدا می کنند. سپس طی ماه ها و سال ها 
غدد چربی کم کم تکثیر و بینی نمای توت فرنگی مانند، بزرگ، ناصاف و 
بدشکل پیدا می کند. ممکن است فردی پیش از بروز این حالت، دو نوع 
اول روزاسه را داشته باشد اما ممکن است یکباره با این حالت ظاهر شود.
روزاسه چشمی: بروز عالئم روزاسه در چشم ممکن است همراه با عالئم 
پوستی یا به تنهایی باشد، مانند خشکی، اشک ریزش، احساس شن ریزه در 
چشم، پوسته پوسته شدن و شوره زدن لبه پلک، گل مژه مکرر و احساس 
خارش چشم از جمله عالئم روزاسه چشمی است. گاهی در  موارد شدید، 
چشم قرمز می شود و عالئمی مانند گل مژه دردناک، تورم مخاط پلک و 

التهاب ملتحمه چشم نیز به وجود می آید.
: روند درمان روزاسه چگونه است؟

در وهله اول رعایت توصیه های عمومی و مراقبت های پوستی از طرف 
بیمار بسیار اهمیت دارد. همچنین تقسیم بندی بیماری به روزاسه خفیف، 
متوسط و شدید برای درمان تخصصی کمک کننده است. بیمار باید بداند 
روزاسه بیماری مزمن و عودکننده ای است اما خوشبختانه بدخیم نیست. 
توجه به این نکته حائزاهمیت است که حتی اگر با کمک درمان بیماری 
بهبود یافت، توصیه پزشک مبنی بر درمان نگهدارنده باید رعایت شود 

تا عالئم عود نکنند.
: بیماران چه توصیه هایی را باید برای مراقبت از پوست 

جدی بگیرند؟
رعایت برخی نکات محافظت از پوست در مبتالیان به روزاسه ضروری است:
 بیمار صورت را با آب ولرم بشوید و از شوینده متناسب با pH پوست 
استفاده کند. این شوینده ها که بدون صابون هستند و به آنها »پَن« گفته 

می شود، به پوست آسیب نمی رسانند. 
 شستشوی صورت به آرامی و بدون کشیدن و فشار پوست باشد.

 از حضور غیرضروری در معرض نورخوشید اجتناب شود. 
 استفاده از کرم ضدآفتاب برای این بیماران حیاتی است و به ویژه باید 
ضدآفتابی انتخاب شود که تاثیر محافظت در برابر پرتوهایUVA و
UVB داشته باشد. کرم با SPF باالتر از 30 انتخاب شود. البته ضدآفتاب های 
فیزیکی حاوی تیتانیوم دی اکساید یا زینک اکسید نیز تاثیر خوبی دارند. 

 بیمار سعی کند تا حد ممکن از کرم پودر و مواد آرایشی سنگین استفاده 
نکند زیرا برای پاک کردن نیاز به کشیدن و شستشوی زیاد است که قطعا 

پوست تحریک می شود.
 باتوجه به اینکه پوست بیمار مبتال به روزاسه به دلیل از دست  دادن آب 
مستعد سوزش و خارش است، استفاده از مرطوب کننده مناسب مانند 

انواع حاوی گلیسیرین و وازلین مفید خواهد بود. 
 استفاده از شوینده های قوی مانند تونر، صابون الیه بردار، محصوالت 

حاوی الکل باال و منتول ممنوع است.
 اقدامات زیبایی شدید مانند پیلینگ و درم ابریژن در این بیماران ممنوع 

است. 
 از عوامل تشدیدکننده عالئم مانند حمام و سونای گرم، جکوزی، نور 

آفتاب، ایستادن مقابل اجاق گاز اجتناب کنند. 
 مصرف موادی مانند غذا و چای داغ، همچنین الکل که دمای درون 

بدن را باال می برد، باید کنار گذاشته شود. 
این توصیه ها برای هر 4 نوع روزاسه مطرح است و سپس با توجه به 
شدت ضایعات، ممکن است پزشک درمان های تخصصی را نیز برای 

بیمار در نظر بگیرد.
: درمان های اختصاصی روزاسه چگونه است؟

درمان اختصاصی به نوع روزاسه و شدت بیماری بستگی دارد. در نوع اول، 
عالوه  بر محافظت در برابر نور، مرطوب کردن و مراقبت های کلی پوست، 
داروهایی مانند آزلیاک اسید و ژل های مترونیدازول تجویز می شود. گاهی 
پزشک توصیه به برطرف  کردن مویرگ ها از طریق لیزرهای عروقی دارد. 
نوع دوم روزاسه که با ضایعات جوش مانند همراه است، عالوه بر داروهای 
ذکرشده آنتی بیوتیک های موضعی و خوراکی نیز برای دوره های کوتاه مؤثر 

هستند. ممکن است در موارد شدید، تکرار مصرف دارو تجویز شود. 
در حالت خفیف نوع سوم روزاسه داروهای خوراکی تجویز می شود 
اما برای موارد متوسط تا شدید از لیزر، الکتروسرجری و حتی جراحی 

می توان کمک گرفت. 
در روزاسه چشمی اگر عالئم خفیف باشد برای بهبود خشکی چشم 

توصیه هایی مانند شستشوی مرتب چشم با شامپو بچه رقیق و استفاده 
مکرر از قطره اشک مصنوعی کاربرد دارد. در موارد متوسط که بیمار از 
سوزش، گزگز و گل مژه شکایت دارد، آنتی بیوتیک های موضعی یا خوراکی 
ممکن است الزم باشد. البته در موارد شدید مانند درد، فوتوفوبی )ترس 
از نور( یا اختالالت دید، بیمار باید زودتر به متخصص چشم ارجاع داده 

شود تا درمان مناسب انجام گیرد.
: مصرف دارو برای بهبود و کنترل روزاسه با بارداری یا 

شیردهی تداخل دارد؟
بارداری و شیردهی دوره های خاصی از زندگی خانم ها هستند و بسیاری 
از داروها در این شرایط ممنوعیت مصرف دارند. هر خانمی که قصد 
بارداری دارد یا دوران بارداری و شیردهی را سپری می کند، باید فهرست 

داروهای مصرفی را با متخصص زنان درمیان بگذارد. 
به عنوان مثال، داروهایی مانند داکسی سایکلین و تتراسایکلین ممکن است 
بر ساختار استخوانی دندانی جنین تاثیر بگذارند. داروی ایزوترتینوئین که 
ممکن است در مبتالیان به روزاسه تجویز شود طی بارداری و شیردهی 
ممنوعیت مطلق مصرف دارد. حتی ممنوعیت در مورد برخی داروهای 

موضعی نیز وجود دارد. 
به طور کلی، خانم مبتال به روزاسه که تحت درمان نگهدارنده است و قصد 
بارداری دارد، الزم است این مساله را با متخصص زنان درمیان بگذارد. قطع 
دارو یا تغییر نوع و دوز آن صرفا برعهده متخصص زنان و پوست است.

چه  جوانی  غرور  جوش  یا  ولگاریس  آکنه  با  روزاسه   :
تفاوت هایی دارد؟

گرچه بعضی عالئم محدود مانند ضایعات جوش مانند در این دو بیماری 
مشابه است، روزاسه و آکنه ولگاریس کامال دو بیماری مجزا هستند. در 
وهله اول باید گفت روزاسه غالبا در سنین میانسالی ظاهر می شود اما آکنه 

ولگاریس مربوط به دوران جوانی است. 
عالئم روزاسه روی پوست صورت و گاهی چشم ایجاد می شود اما 
جوش جوانی در قسمت هایی از بدن مانند کتف و پشت که غدد چربی 
فعال هستند، بروز می کند که درنتیجه توزیع وسیع تری در سطح بدن دارد. 
شکل بالینی ضایعات متفاوت است. مثال در جوش جوانی مجموعه ای از 

کمودون دیده می شود اما در روزاسه اصال کمودون وجود ندارد.
مکانیسم ایجاد این دو بیماری نیز یکسان نیست؛ جوش جوانی ناشی از 
عملکرد میکروبی به نام »پروپیونی باکتریوم آکنه« است که در غدد چربی 
فعال کنار ریشه مو تکثیر می شود و عامل التهاب می شود. عوامل مختلفی 
از جمله افزایش این میکروب، افزایش چربی بدن، انسداد فولیکول های 
مو و... در بروز آکنه ولگاریس دخیل هستند اما روزاسه هیچ ارتباطی با 
این میکروب ندارد. در ابتال به روزاسه، مایت دمودکس نقش دارد. این 
مایت طبیعی روی پوست همه افراد است اما در مبتالیان به این بیماری 
بیشتر از حد طبیعی است و آنتی ژن های موجود در دیواره این مایت عامل 

روزاسه خواهد بود.
باتوجه به اینکه در نوع دوم روزاسه، پاپول و پوسچوالر التهابی وجود 
دارد که در غرور جوانی نیز دیده می شود، برخی درمان ها مشترک است. 
آنتی بیوتیک های خوراکی یا موضعی از این جمله اند. البته دوره مصرف 
در مبتالیان به روزاسه کوتاه تر است اما معموال برای آکنه ولگاریس نیاز 

به مصرف طوالنی تر خواهد بود. 
: بیمار ی های پوستی دیگری ممکن است با روزاسه اشتباه 

گرفته  شود؟
برخی اختالالت شبه روزاسه هستند. این اختالالت گروه مجزایی از 
بیماری هستند که ممکن است از نظر نمای بالینی خیلی شبیه روزاسه 
داروهای  طوالنی مدت  مصرف  سابقه  که  افرادی  در  برسد.  به نظر 
کورتون موضعی قوی مانند بتامتازون، کلوبتازول و... روی صورت 
روزاسه  شبیه  التهابی  و  قرمز  ضایعات  ایجاد  با  به تدریج  دارند،  را 
مواجهه می شوند. درمان اصلی این مشکل قطع داروی کورتون است 
اما معموال پزشک به تدریج شدت دارو را کم می کند زیرا پوست در 
اثر مصرف طوالنی به دارو عادت پیدا کرده و در صورت قطع ناگهانی، 
عالئم ناخوشایند و برگشت شدید ضایعات ایجاد می شود. از گروه 
ضایعات شبه روزاسه انواع متعددی وجود دارد اما این مورد بسیار 
مهم است تا افراد بدانند کورتون های قوی ممکن است چه ضایعات 

و آسیب هایی برای پوست داشته  باشند.

روزاسه بیماری پوستی است که با بروز عالئمی مانند قرمزی مداوم روی صورت ظاهر می شود. 
البته در انواعی از این بیماری، بافت بخشی از صورت به خصوص بینی تغییر می کند که ظاهر 
بدشکلی خواهد داشت. این بیماری معموال در سفیدپوستان شایع تر است و نیاز به درمان  و 
مراقبت همیشگی دارد زیرا بیماری مزمنی است. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان 
»سالمت« در این زمینه پرداخته ایم: »حدود 3ماه است لکه های قرمزرنگی روی صورت دختر35 ساله ام ظاهر 
شده که خارش دارد و گاهی پوسته پوسته می شود. پزشک متخصص پوست تشخیص روزاسه دادند. آیا این 
بیماری واگیر دارد؟ دختر دومم که 28 سال دارد نیز چنین عالئمی را در حد خفیف دارد. باتوجه به اینکه 

دختر بزرگم قصد بارداری دارد، آیا این مساله می تواند برایش مشکل ساز باشد؟«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوپنجاه وچهار    بیست وچهار خرداد نودونه12

  دکتر حسین ایمانی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   دکتر بابک ساعدی
استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران

   دکتر آتوسا مصطفوی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   دکتر سعید صانعی
پژوهشگر طب سنتی ایران

نگاه متخصص تغذیه

نگاه متخصص گوش و حلق و بینی

نگاه فوق تخصص قلب و عروق

نگاه طب سنتی

از   آنجا که بیماری روزاسه با التهابات بدن ارتباط دارد، رعایت 
برخی اصول تغذیه در این زمینه به بهبود عالئم بیمار کمک 
می کند. اسیدهای چرب ترانس و اشباع همچنین اسیدهای 
چرب امگا6 مانند غذاهای سرخ شده، روغن های مورد استفاده 
در کیک و شیرینی و... در تشدید التهاب نقش دارند بنابراین 
برای مبتالیان به روزاسه مناسب نیستند. این در حالی  است 
که اسیدهای چرب امگا3 به خصوص ماهی در کاهش التهاب 
نقش دارند. مصرف غذاهای محرک مانند خوراکی های حاوی 
کافئین از جمله قهوه، نوشابه سیاه و شکالت  می توانند سبب 
تشدید عالئم روزاسه در برخی بیماران شوند، به خصوص 
اگر این خوراکی ها گرم باشند، این تاثیر بیشتر خواهد بود. 
موادغذایی حاوی  آنتی اکسیدان ها مانند میوه ها و سبزیجات 
که غنی از ویتامین های C، E و بتاکاروتن هستند، در کاهش 
عالئم بیماری مفیدند. گرچه ادویه ها به عنوان محرک شناخته 
می شوند، مطالعات نشان می دهد زردچوبه به خاطر وجود 

ماده ای به  نام »کورکومین« تاثیر ضدالتهاب دارد. 
پروبیوتیک ها؛ باکتری های مفید سیستم گوارش، در مبتالیان 
به روزاسه که داروهای آنتی بیوتیک مصرف می کنند، مفید 
خواهند بود. آنتی بیوتیک ها تمام باکتری های بدن؛ چه خوب 
و چه مضر را از بین می برند و در نتیجه تجویز مکمل های 

پروبیوتیک در بهبود وضعیت و عالئم بیماران نقش دارد. 
از مصرف خوراکی هایی با قند و شکر زیاد مانند آبمیوه های 
صنعتی باید پرهیز کرده و آبمیوه های طبیعی را جایگزین کرد. 
بررسی ها نشان می دهد خوراکی های حاوی قند و شکر باال 
می توانند عالئم بیماری را تشدید کنند. کاهش سطح استرس 
و خواب کافی نیز در بیماران مبتال به روزاسه تاثیرات مثبتی 
دارد. همچنین بیماران سعی کنند وزن خود را در حد طبیعی 

نگه دارند زیرا افزایش وزن عامل بروز التهاب در بدن است.

دارد،  وجود  مجازی  فضای  در  که  نوشته ها  بعضی  در 
زمینه ساز  عوامل  از  یکی  به عنوان  عفونت های سینوسی 
روزاسه مطرح است اما تاثیر عفونت های سینوسی در ابتال 
به روزاسه از نظر پزشکی و مطالعات جدید مورد تایید 
نیست و این مساله در حد چند مورد آن هم در سال های 
قبل مطرح بود. حتی عکس این موضوع که آکنه می تواند 
در بروز عفونت های تنفسی نقش داشته باشد نیز عنوان 
شده بود اما تاکنون ارجاع از طرف متخصصان پوست در 
مورد بررسی وضعیت سینوس ها در افراد مبتال به روزاسه 
یا آکنه دیده نشده و این مساله به فرضیه های سال ها قبل 

مربوط می شود.

بدن همراه  در  التهاب  افزایش  با  که  بیماری ای  نوع  هر 
افزایش  را  قلبی  بیماری های  به  ابتال  خطر  زمینه  باشد، 
حتی  و  روماتیسمی  بیماری های  مثال  به عنوان  می دهد. 
کرونا که مدتی است با آن مواجه ایم، به دلیل ایجاد التهاب 
در  هستند.  قلبی  بیماری های  افزایش  زمینه ساز  بدن  در 
التهابی محسوب می شود،  بیماری  نیز که  مورد روزاسه 
همراهی بیماری با ناراحتی های قلبی باالست اما مستقیم 

عامل این ناراحتی ها نیست.

بیماری روزاسه غلبه خون در صورت به خصوص بینی و 
اطراف آن است که باید تدابیری برای کاهش خون در این 
قسمت اندیشید. بهترین درمان که براساس تجربه نتیجه 
خوبی داشته، زالودرمانی طی2-1 جلسه است. پزشک متبحر 
زالوهای با اندازه کوچک را در قسمت های خاصی از بینی 
و اطراف آن قرار می دهد. البته باید پیش از اقدام به زالودرمانی 
طی یک هفته یا حداقل 3 روز آش مخصوصی برای پاک سازی 
بدن میل شود تا خون به حرکت دربیاید و به کمک زالو، 
انسداد برطرف شود. این آش نباید سنگین و حجیم باشد، 
بلکه باید از سبزیجاتی مانند هویج و سیب زمینی در تهیه 
آن استفاده شود و به عنوان چاشنی نیز آبغوره، تمرهندی و 
آلو بخارا به تناوب در هر روز به آش افزوده شود. در این 
دوره بیمار غذای دیگری مصرف نکند و تا 48 ساعت بعد 
از زالودرمانی نیز باید این آش را بخورد. آلوی خیس شده 
در آب و زرشک نیز به تصفیه خون در این دوره کمک 
می کند. از مصرف غذاهای تند، ادویه دار، قهوه، شکالت و 

چای داغ نیز باید پرهیز کرد.

امگا3، زردچوبه و پروبیوتیک ها را 
در تغذیه خود بگنجانید

ارتباط عفونت های سینوسی با 
روزاسه یک باور اشتباه است

هر بیماری التهابی در بروز 
ناراحتی قلبی تاثیرگذار است

پاک سازی خون به بهبود روزاسه 
کمک می کند


