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عن الكاتب

الطبيب ديفيد دي بيركير ا�صت�صاري 

في  الجلد  طّب  في  متخ�ص�ض 

بري�صتول. عمل في المملكة المتحدة 

والواليات المتحدة واأ�صتراليا. وُيعنى 

على  وي�صرف  االإكزيما  اأنواع  بجميع 

م�صتوى  تح�صين  اإلى  تهدف  م�صاريع 

معرفة المر�صى عن مر�ض االإكزيما، 

لهم  المنا�صبة  الرعاية  وتوفير 

واأطباء  العامين،  االأطباء  بم�صاعدة 

الجلد، والممر�صين.



Click here

خبرات المريض
ت�شارك المعرفة والخبرة ب�شاأن ال�شحة المعتّلة

يتمتع كثير من االأ�صخا�ض الذين عانوا من م�صكلة �صحية معّينة 

بحكمة اأكبر نتيجة ذلك.

 ،)www.familydoctor.co.uk( االإلكتروني ونحن نجعل من موقعنا 

اأو  ما  المزيد عن مر�ض  يرغبون في معرفة  لمن  يمكن  م�صدرًا 

حالة ما، اللجوء اإليه لال�صتفادة من خبرات من يعانون من هذه 

الم�صاكل.

بالفائدة  تعود  اأن  يمكن  تجربة �صحّية  عانيت من  قد  كنت  واإن 

في  الم�صاركة  اإلى  ندعوك  نف�صها،  الحالة  من  يعانون  من  على 

الموقع في  المري�ض«  »خبرة  تبويب  على  النقر  عبر   �صفحتنا 

www.familydoctor.co.uk )انظر في االأ�صفل(.

• الهوّية 	 المري�ض« مجهولة  »خبرة  �صفحة  في  معلوماتك  �صتكون 

بالكامل، ولن يكون هناك اأي رابط يدل عليك، كما لن نطلب اأي 

معلومات �صخ�صية عنك.

• لن تكون �صفحة »خبرة المري�ض« منتدى اأو محاًل للنقا�ض، فال 	

بال�صلب  اأو  باالإيجاب  اإن  بتعليقاتهم  يدلوا  الأن  لالآخرين  فر�صة 

على ما كتبت.
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ما هي اإلكزيما؟
 

ما الذي �شاأجده في هذا الكتاب؟

هذا الكتاب مخ�ص�ض للراغبين في معرفة المزيد عن االإكزيما، 

اإّما الأنهم يعانون من هذا المر�ض، اأو الأن هذا المر�ض اأ�صاب قريبًا 

لهم اأو �صديقًا يهتمون الأمره.

تنق�صم االإكزيما اإلى عّدة اأنواع، اأكثرها �صيوعًا االإكزيما التاأتبية، 

وهي التي يعاني منها االأطفال حديثو الوالدة واالأطفال ال�صغار ب�صكل 

خا�ض. فلذا يتناول هذا الكتاب االإكزيما التاأتبية في مرحلة الطفولة 

بتف�صيل اأكبر من االأنواع االأخرى.

قد ي�صاب المرء باأنواع اأخرى من االإكزيما في مراحل مختلفة من 

بالعمل،  مرتبطًة  البع�ض  اإ�صابة  تكون  فقد  متعددة.  والأ�صباب  حياته 

فيما ي�صاب اآخرون بح�صا�صية من �صيء ما يتعر�صون له في المنزل 

اأو في مكان عملهم. 

جفافًا  اأكثر  ب�صرتنا  اأ�صبحت  ال�صّن،  في  تقدمنا  كلما  اأننا  كما 

ورقًة، ما ي�صاهم في حدوث بع�ض اأنواع اإكزيما ال�صيخوخة.

القواعد  بع�ض  فهم  على  م�صاعدتك  اإلى  الكتاب  هذا  ويهدف 

االأ�صا�صية حول االإكزيما، مثل كيف تظهر ومبادئ عالجها، ف�صاًل عن 

نوع الم�صاعدة المتخ�ص�صة المتوفرة لك.
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الإكزيما

 ما هي الإكزيما؟

يغطي م�صطلح »االإكزيما« مجموعًة وا�صعًة من االأمرا�ض الجلدية 

التي قد ت�صيب االأ�صخا�ض في مراحل مختلفة من حياتهم. وهي تظهر 

اإن�صان  كاحلّي  حول  جافة  حمراء  جلدية  بقع  مثل  مختلفة،  باأ�صكال 

اأو حّكة وجفاف  مبللة على مع�صمّي طفل،  اأو منطقة حمراء  م�صّن، 

وانتفاخ في جفنّي امراأة ب�صبب ح�صا�صيتها من م�صاحيق التجميل.

واالحمرار،  الحّكة،  لالإكزيما:  الم�صتركة  االأعرا�ض  وت�صمل 

والجفاف، والبلل.

 الحّكة

بدرجات  ولكن  تقريبًا،  االإكزيما  اأنواع  جميع  الحّكة  ترافق 

اإزعاجًا كبيرًا  متفاوتة، تتراوح ما بين حّكة خفيفة وحّكة قد ت�صبب 

يبعث االأ�صى في نف�ض الم�صاب والمحيطين به.

 الحمرار

قد  بدرجات  باالإكزيما  االإ�صابة  حال  في  االحمرار  يظهر  عادًة 

اأحيانًا، ويكاد ال  اأحمر قاتمًا  اللون  الواحد، فيبدو  اليوم  تتفاوت في 

ُيرى في اأحيان اأخرى. ويكون االحمرار عادًة اأكثر و�صوحًا حين ي�صعر 

المرء بالحّر اأو بعد ممار�صة التمارين الريا�صية اأو اال�صتحمام بماء 

�صاخن.

الجفاف

قا�صيًة  ب�صرته  باأن  المرء  و�صي�صعر  جافًة،  عادًة  االإكزيما  تكون 

قدرة  من  يخفف  اأن  الجفاف  فبمقدور  اأحيانًا.  و�صميكًة  ومحر�صفة 

اأقل فعالية في الحماية من  الجلد على حماية نف�صه، وهو ما يجعله 

الحّر والبرد وفقدان ال�صوائل والعداوى البكتيرية.

البلل

في حاالت االإكزيما الحاّدة اأو بعد فترة طويلة من الحّك، تتراجع 

قدرة الجلد على حماية ذاته، في�صبح مبلاًل ب�صائل ال لون له. 
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مناطق الج�شم التي ت�شاب بالإكزيما

– وهي  التاأتبية  االإكزيما  �صيوعًا هي  اأكثرها  اأنواع،  اإلى عّدة  االإكزيما  تنق�صم 

النوع ال�صائد لدى االأطفال واالأطفال ال�صغار. وتكون هذه االإكزيما عادة جافًة، 

وتجعل الجلد قا�صيًا ومحرف�صًا و�صميكًا اأحيانًا. واأما في حاالت االإكزيما الحاّدة، 

الجلد على حماية ذاته، في�صبح  تتراجع قدرة  الحّك،  اأو بعد فترة طويلة من 

في  الجلد  �صكل  الدوائر  وتظهر  اأحيانًا.  بالدم  يختلط  له،  لون  ال  ب�صائل  مبلاًل 

المناطق االأكثر عر�صًة لالإ�صابة. 

ما هي االإكزيما؟
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الإكزيما

بالدّم  اأحيانًا  ويمتزج  االأن�صجة،  من  ينّز  �صائل  عن  عبارة  وهو 

البلل  ويحدث  المت�صررة.  الدموية  ال�صعيرات  من  الذي  يت�صّرب 

اأحيانًا حين ت�صبب االإكزيما حّكًة �صديدة، وت�صبح عر�صًة لاللتهاب. 

عند  تنفجر  التي  ال�صغيرة  الحوي�صالت  من  البلل  بع�ض  ياأتي  وقد 

اأطراف  اليدين والقدمين، على طول  حّكها. وغالبًا ما تتواجد على 

االأ�صابع، اأو باطن الكفين اأو اأخم�ض القدمين.

ممَّ يتكّون الجلد؟

اجللد هو اأكبر اأع�صاء الج�صم، ويزن حوالى 4 كغ، ويغطي م�صاحة 

تربو على مترين مربعين. والجلد هو ال�صطح الذي يواجه المرء به 

محيطه، فيحميه من المواد الكيميائية والبكتيريا واالأ�صعة، وي�صاعده 

على الحفاظ على حرارة ج�صم م�صتقرة، ويحول دون فقدانه ال�صوائل 

والمواد الكيميائية الحيوية. كما يحتوي الجلد على نهايات اأع�صاب 

تمّكن المرء من االإح�صا�ض باللم�ض والحرارة واالألم.

كما ت�صتخدم االأظافر، وهي اأي�صًا جزء من طبقة الجلد، في فتح 

الوقت ذاته، ويتكّون من  االأ�صياء مثاًل. ويعتبر الجلد قويًا ومرنًا يف 

ثالث طبقات: الب�صرة، واالأدمة، والدهون.

الب�شرة 

خاليا  على  وتحتوي  الجلد.  من  الخارجية  الطبقة  هي  الب�صرة 

في  الخاليا  هذه  وتت�صكل  الِكيراتيِنيَّة«.  »الخاليا  بــ  تعرف  طالئية 

نقطة االت�صال ما بين الب�صرة والطبقة الثانية من الجلد، اأي االأدمة. 

وتحتوي  االأدمة.  عبر  اأ�صفل  من  دعم  على  الب�صرة  تح�صل  فبذلك 

وتكون  معًا.  المر�صو�صة  الخاليا  من  طبقات  عّدة  على  الب�صرة 

الخاليا االأقرب اإلى �صطح الب�صرة منب�صطًة ومليئة بمادة قا�صية هي 

الكيراتين. وال تحتوي الب�صرة على اأي اأوعية دموية، بل تتواجد هذه 

االأوعية في االأدمة وفي الطبقات االأعمق.

جدير بالذكر اأن الب�صرة تكون �صميكًة في بع�ض مناطق الج�صم 
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اأخرى  ورقيقًة في مناطق  القدم(  واأخم�ض  الكفين  في  واحد  )ملم 

)0.1 ملم فوق الجفنين(. ويتخل�ض الج�صم من الخاليا الميتة على 

الخاليا  اأخرى من  فتحّل مكانها خاليا  دقيق،  ب�صكل  الب�صرة  �صطح 

االأعمق اإلى الخاليا ال�صطحية في فترة تبلغ اأربعة اأ�صابيع.

اأما �صكل الخاليا الميتة فيبدو على ال�صطح ك�صفيحات م�صطحة 

مر�صو�صًة معًا. وتعرف هذه الطبقة بــ »الطبقة القرنية«، وهي مرنة 

م�صادة للماء ن�صبيًا وتتميز ب�صطح جاف، لذا فهي لي�صت بيئًة مالئمًة 

للكائنات المجهرية.

الأدمة

تتكّون االأدمة من ن�صيج �صاّم يحتوي على خليط من الخاليا التي 

االأوعية  اأي�صًا على  الطبقة  الجلد قوته ومرونته. وتحتوي هذه  تمنح 

الدموية وجريبات وجذور ال�صعر والنهايات الع�صبية والعرق واالأوعية 

والغدد الليمفاوية.

من  �صوائل  اأو  �صرورية  ر�صائل  االأدمة  عنا�صر  جميع  وتحمل 

الب�صرة واإليها، حتى تتمكن تلك االأخيرة من النمّو واال�صتجابة للعالم 

الخارجي والتفاعل مع ما يجري داخل الج�صم.

الدهون

توجد تحت االأدمة طبقة من الدهن تعمل كم�صدر مهم للطاقة 

الج�صدية  االإ�صابات  الحماية من  للج�صم  توفر  لالأدمة. وهي  والماء 

ومن البرد.

ما الذي يح�شل في حال الإ�شابة بالإكزيما؟

في حال االإ�صابة باالإكزيما، تكون الم�صكلة االأ�صا�صية في االأدمة، 

ة اأقل تما�صكًا، فيتراجع عملها كحاجز  حيث ت�صبح الخاليا الِكيراتيِنيَّ

عازل.

ما هي االإكزيما؟
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الإكزيما

بنية الجلد

يتاألف الجلد من ثالث طبقات: الب�صرة واالأدمة والدهون. وُتظهر هذه ال�صورة 

للجلد بنيات هذه الطبقات، فيما تظهر الدوائر الطبقة الخارجية بدقة اأكبر. 

على  وي�صاعده  واالأ�صعة  والبكتيريا  الكيميائية  المواد  من  المرء  الجلد  ويحمي 

والمواد  ال�صوائل  فقدانه  دون  ويحول  الج�صم  حرارة  درجة  على  المحافظة 

الكيميائية الحيوية.

في  الِكيراتيِنيَّة  الخاليا  تتوجه 

نحو  الب�صرة  في  الموجودة  الجلد 

االأعلى عندما تن�صج.

من  التخّل�ض  يتم  عادًة 

�صطح  على  الميتة  الخاليا 

بخاليا  وُت�صتبدل  الب�صرة، 

الطبقات  من  تاأتي  اأخرى 

العميقة نحو اأعلى في فترة 

تربو على اأربعة اأ�صابيع.

الب�صرة

االأدمة

�صعرة

الب�صرة

االأدمة

تحت  ن�صيج 

الجلد

وعاء دموي

ع�صلة مقفة 

جريبة �صعرلل�صعرة

غّدة زهمية
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من ي�شاب بالإكزيما؟

االإكزيما  من  ما  بنوع  المرء  في�صاب  وراثيًة،  االإكزيما  تكون  قد 

ب�صبب معاناته من بروتين متغير في الخاليا الجلدية. ويعرف هذا 

البروتين  هذا  يعمل  ال  حين  ولكن  »الفيالغرين«.  با�صم  البروتين 

بال�صكل المالئم، ت�صبح الب�صرة اأكثر عر�صًة للمواد الم�صببة للتهيج 

االآخرون  االأ�صخا�ض  واأّما  للح�صا�صية.  المثيرة  والمواد  وال�صوائل 

الم�صابون باالإكزيما، فربما تعر�صوا لها ب�صبب احتكاك من نوع ما، 

اأو عملية اأخرى.

كيف ي�شبب ذلك الإكزيما؟

العوامل  بع�ض  تجاه  ح�ّصا�صًا  الجلد  ي�صبح  الحاالت،  بع�ض  في 

الخارجية، مثل التعر�ض لل�صابون اأو الماء اأو محاليل اأكثر حدية، مثل 

�صوائل التنظيف اأو محاليل ت�صتخدم في العمل اأو في ممار�صة بع�ض 

الهوايات. وتوؤدي هذه المحاليل اإلى تذويب بع�ض الزهم والبروتينات 

التي ت�صاهم في جعل الجلد حاجزًا طبيعيًا.

الأدنى  تعر�صه  الجلد حتى عند  يلتهب  العملية،  تبداأ هذه  حالما 

تهيج قد ينتج عن الحك. ويزيد ذلك االإكزيما �صوءًا، فتبداأ دّوامة من 

التهيج وااللتهاب والتدهور. وب�صبب هذه الدّوامة، ي�صبح الجلد اأقل 

وغيرها  المحاليل  من  ذاته  في حماية  فعاليًة  واأقل  كحاجز،  فعاليًة 

واأكثر عر�صة لفقدان الرطوبة من  العوامل الخارجية الم�صّرة،  من 

الداخل.

يعني  فذلك  �صغيرة،  ببقع  مح�صورًة  االإكزيما  بقيت  حال  وفي 

اأن بع�ض الحوي�صالت فقط )فقاعات �صغيرة جدًا في الجلد( هي 

فقد  االإكزيما،  حّدة  تزداد  وحين  ال�صوائل.  و�صّربت  انفجرت  التي 

ياأتي ال�صائل من االأدمة، وهو يحتوي على دم من ال�صعيرات الدموية 

المت�صررة.

ما هي االإكزيما؟
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الإكزيما

تغير بنية الجلد عند الإ�شابة بالإكزيما

تكون  الطبيعي،  الجزء  ففي  اأكبر.  بدقة  الجلد  من  جزءين  الدائرتان  ُتظِهر 

ة اأقّل  الخاليا مترا�صة، ولكن حين االإ�صابة باالإكزيما، تكون الخاليا الِكيراتيِنيَّ

ترا�صًا فت�صبح اأكثر عر�صًة للعوامل الخارجية مثل المحاليل الكيميائية والماء، 

ما يوؤدي اإلى ذوبان الحاجز الطبيعي الحامي للجلد.

جلد طبيعي

االإكزيما

خاليا طبيعية 

مترا�صة ت�صاعد 

في بناء حاجز 

طبيعي في الجلد.

المحاليل  دخول 

والماء  الكيميائية 

ي�صبب االلتهاب

الخاليا  ت�صبح 

اأقل  ة  الِكيراتيِنيَّ

ًا. ترا�صّ



9

الج�صم،  �صطح  وا�صعًة من  م�صاحة  الحادة  االإكزيما  تغطي  حين 

الج�صم  في  ال�صائل  من  كبيرة  كميات  خ�صارة  الممكن  من  ي�صبح 

الج�صم  يخ�صر  اأن  يمكن  كما  الجلد.  خالل  من  والبروتينات  والدم 

من  يعانون  الذين  لدى  �صوءًا  ذلك  يزداد  وقد  الجلد،  عبر  الحرارة 

عجز ج�صدي. 

تتراجع وظيفة الحاجز ب�صكل اإ�صافي عند الحّك وهر�ض الجلد 

اإطار  في  �صوءًا  االإكزيما  المحاليل  ا�صتخدام  يزيد  كما  باالأظافر. 

»دوامة من الحّك والهر�ض« .

حين يت�صرر الجلد ويمتزج الدم وال�صائل والبروتين على �صطحه، 

يرتفع خطر االإ�صابة بالعدوى. وعادًة تكون العدوى بكتيريًة، ما يزيد 

من اأعرا�ض  االإكزيما وحّدتها.

الإكزيما وجهاز المناعة

بجهاز  الخارجي  العالم  فيه  يلتقي  الذي  المكان  هي  الب�صرة 

المناعة في الج�صم. ويتفاعل جهاز المناعة عادًة مع جزء فقط من 

العالم الخارجي الذي ي�صبب الم�صاكل، مثل ل�صعة ح�صرة.

الذين  االأ�صخا�ض  من  كثير  في  يتفاعل  المناعة  جهاز  اأن  كما 

يعانون من االإكزيما، ب�صكّل اأكثر حّدًة مع مجموعة اأو�صع من المواد 

بالحيوانات  الخا�صة  الميتة  الجلد  خاليا  مثل  طبيعيًة،  تكون  التي 

)ذرات ال�صعر اأو الري�ض( اأو غبار الطلع وعثة الغبار المنزلي. وبما 

بمثيرات  تعرف  فهي  ح�صا�صية،  فعل  رّدات  ت�صبب  المواد  هذه  اأن 

الح�صا�صية.

على  الق�صاء  يحاول  المناعة  جهاز  اأن  اإلى  االإ�صارة  تجدر 

مثيرات الح�صا�صية باإطالق اإحدى المواد المهيجة الخا�صة به، مثل 

ُيزال  اأو  الح�صا�صية  مثير  يتغير  قد  وبذلك  الجلد.  في  اله�صتامين 

بالكامل، ولكن على ح�صاب الت�صبب بالتقرح وجعل الجلد �صعيفًا، ما 

يفتح المجال اأمام حدوث اإ�صابات اأخرى، مثل العداوى البكتيرية اأو 

الت�صرر ب�صبب الحّك.

ما هي االإكزيما؟
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الإكزيما

دوامة »الحّك والهر�ص« 

تزداد االإكزيما �صوءًا بفعل دوامة »الحّك والهر�ض« . فالجلد الم�صاب باالإكزيما 

يلتهب ويتقرح كرّدة فعل على التهيج الطفيف، ما يدفع بال�صخ�ض الم�صاب اإلى 

حّك وهر�ض المنطقة الم�صابة، فتزداد االإكزيما �صوءًا. وتبداأ دوامة من الحّك 

)الهر�ض( وااللتهاب واالهتراء المرتبطة باالإكزيما.

ما مدى انت�شار الإكزيما؟

انت�صارًا.  االأكثر  الجلدية  اال�صطرابات  من  واحدة  هي  االإكزيما 

وت�صير الدرا�صات الطبية اإلى اأن حوالى 30 % من الذين يعانون من 

م�صاكل جلدية، م�صابون باالإكزيما. 

اإلى  يحالون  الذين  من   %  20 حوالى  اأن  االإح�صاءات  وتفيد 

نوع  من  يعانون  جلدية،  م�صاكل  من  معاناتهم  ب�صبب  الم�صت�صفيات 

ما من االإكزيما. علمًا اأن االإكزيما التاأتبية هي النوع االأكثر �صيوعًا، 

خ�صو�صًا لدى االأطفال، وهي ت�صيب حوالى 10 اإلى 20 % منهم.

اأي نوع من الإكزيما؟

من  االأ�صا�صية  االأنواع   13 و   12 ال�صفحتين  في  الجدول  يظهر 

االأظافر قد تلحق الكثير من 

ال�صرر بالجلد.
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االإكزيما. و�صي�صاعدك الجدول على التعّرف اإلى نوع االإكزيما الذي 

تتعامل معه. كما يمكن تق�صيم االإكزيما اإلى فئات ا�صتنادًا اإلى مواقع 

انت�صارها في الج�صم ب�صكل اأ�صا�صي اأو اأعمار الم�صابين بها. و�صيتم 

�صرح كّل فئة بعمق اأكبر في ال�صفحات التالية من هذا الكتاب.

هل الإ�شابة بالإكزيما موؤكدة؟

ي�صبب العديد من م�صاكل الب�صرة احمرارًا وحّكة مثل االإكزيما، 

وقد تبدو مت�صابهًة في المرحلة االأولى. و�صن�صف بع�صها هنا. فلذا 

الطفح  نوع من  اأي  ا�صت�صارة طبية عند ظهور  على  الح�صول  ينبغي 

الجلدي الذي ي�صتمر لفترة طويلة.

ال�شرية

طفح جلدي مزعج يثير الحّكة وي�صبب تكتالت حمراء تحيط بها 

حلقة �صاحبة. وقد تظهر ال�صرية في جميع اأنحاء الج�صم، وهي عادًة 

ما تتحرك، فت�صتقر في منطقة واحدة ثم تظهر في منطقة اأخرى، 

غالبًا في فترة 24 �صاعة. ويمكن لهذا الطفح الجلدي اأن يختفي كليًا 

لفترات ق�صيرة، فقد يختفي لياًل ويظهر تدريجيًا في النهار.

حال  في  اإال  ينّز  وال  جافًا  الجلد  ي�صبح  فال  االإكزيما،  عك�ض  وعلى 

كان الحّك �صديدًا جدًا اإلى حّد الت�صبب بتلف �صطح الجلد. وعادًة تزول 

ال�صرية في غ�صون اأيام، على الرغم من اأنها قد تدوم الأ�صهر اأحيانًا.

ال�شداف

قد يبدو ال�صداف م�صابهًا لالإكزيما في عّدة مناطق من الج�صم، 

الطفح  يكون  الحالة  هذه  وفي  الطفولة.  فترة  في  �صيوعًا  اأقل  ولكنه 

الجلدي مائاًل اإلى اللون الف�صي، وال ي�صبب كثيرًا من الحّكة. كما يكون 

له طرف وا�صح، على عك�ض االإكزيما، ويكون مرتفعًا قلياًل اأحيانًا.

اأكثر  وهو  والمرفقين،  الركبتين  ال�صداف  ي�صيب  ما  غالبًا 

في  تغيرات  تطراأ  قد  كما  االأذنين.  وحول  الراأ�ض  فروة  في  �صيوعًا 

االأظافر بظهور انبعاجات فيها. واأحيانًا يتم الخلط ما بين ال�صداف 

واالإكزيما االنجذابية واالإكزيما الدهنية.

ما هي االإكزيما؟



12

الإكزيما

اأنواع الإكزيما المختلفة )تابع(اأنواع الإكزيما المختلفة

اإ�شارات اأخرىالتاريخالعمراملكان يف اجل�شمنوع الإكزميا

االإكزيما التاأتبية

)انظر �صفحة 26(

الركبتان،  المرفقان، 

الوجه، العنق

وي�صتمر  الطفولة،  في 

�صّن  بلوغ  مع  اأحيانًا 

الر�صد

اأو  الربو  من  المري�ض  يعاني  ربما 

ح�صا�صية االأنف اأو يعاني فرد من العائلة 

من واحدة من هذه الحاالت الثالث

مع  الم�صابين  معظم  �صحة  تتح�ّصن 

التقدم في ال�صّن، وكثير منهم يتح�صنون 

ب�صكل كامل 

التما�صي  الجلد  التهاب 

�صفحة  )انظر  التهيجي 

)40

ابتداًء اليدان ب�صكل خا�ض عادًة  الرا�صدون، 

من �صّن الثالثين

اأو  مجهد  بعمل  القيام  اأثناء  يظهر  قد 

التعاطي مع المحاليل

لنجاح  مهّم  المر�ض  م�صببات  تفادي 

العالج

القر�صية  االإكزيما 

)انظر �صفحة 153(

50 االأطراف والجذع بين  ما  االأ�صخا�ض 

و70 �صنة

فيها  تظهر  متفرقة  �صغيرة  مناطق 

االإكزيما التي تثير كثيرًا من الحّكة

تحتاج اإلى عالج مكّثف

التما�صي  الجلد  التهاب 

)انظر  التح�ص�صي 

�صفحة 42(

الج�صم  في  مكان  اأي 

المادة  اإلى  يتعر�ض 

الم�صبب لالإ�صابة

ظهور اإكزيما في المكان والزمان الذي الرا�صدون عادًة

يتم فيه التعّر�ض للمادة المعنية

المنطقة  اإلى خارج  االإكزيما  تنت�صر  قد 

من الج�صم المعّر�صة للمادة

االنجذابية  االإكزيما 

)انظر �صفحة 150(

الذين تحت الركبة االأ�صخا�ض 

تجاوزوا الـ50 �صنة 

بخثرات  االإ�صابة  �صابقة  من  يعاني  ما 

دموية، دوالي وريدية �صيئة، 

تقرحات في ال�صاق الجلد الم�صاب قد 

يفقد لونه وي�صبح قاتمًا

الدهنية/  االإكزيما 

�صفحة  )انظر  الزهمية 

)167

فروة  ال�صدر،  الوجه، 

الراأ�ض

تتراوح  الذين  االأ�صخا�ض 

اأعمارهم ما بين 15 و45 

�صنة

حّكة خفيفة تخّف عند التعر�ض الأ�صعة 

ال�صم�ض

قد تكون �صبيهًة بال�صداف

الالزهمية  االإكزيما 

)انظر �صفحة 153(

الذين الجذع واالأطراف االأ�صخا�ض 

تجاوزوا الـ50 من العمر

حّكة معتدلة، جلد جاف جدًا تبدو فيه 

ت�صققات

اأحيانًا، ي�صاب بهذا المر�ض االأ�صخا�ض 

خالل  اأج�صامهم  يحّفون  الذين 

االغت�صال ب�صكل متكرر

عن  الناتجة  االإكزيما 

)انظر  ما   دواء  تناول 

�صفحة 155(

متناظرة وقد تنت�صر في 

جميع اأنحاء الج�صم

الدواء الرا�صدون على  الح�صول  بعد  تظهر  قد 

وت�صتمر اإلى ما بعد االإقالع عنه

ين�صح بعدم تغيير الدواء المو�صوف لك 

من دون اإ�صراف طبي

)انظر  الب�صيط  الحّزاز 

�صفحة 172(

تجّمع لجلد �صميك عادة 

ْنبوب  الظُّ َحْرُف  على 

ال�صاق(،  )مقدمة 

ال�صاعد، العنق

بحّكة الرا�صدون فيها  ت�صاب  محددة  منطقة 

ويهر�صها  يحّفها  عادًة  م�صتمرة، 

المري�ض

ا�صتمرار  حال  في  الحالة  تتح�صن  لن 

الهر�ض
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اأنواع الإكزيما المختلفة )تابع(اأنواع الإكزيما المختلفة

اإ�شارات اأخرىالتاريخالعمراملكان يف اجل�شمنوع الإكزميا

االإكزيما التاأتبية

)انظر �صفحة 26(

الركبتان،  المرفقان، 

الوجه، العنق

وي�صتمر  الطفولة،  في 

�صّن  بلوغ  مع  اأحيانًا 

الر�صد

اأو  الربو  من  المري�ض  يعاني  ربما 

ح�صا�صية االأنف اأو يعاني فرد من العائلة 

من واحدة من هذه الحاالت الثالث

مع  الم�صابين  معظم  �صحة  تتح�ّصن 

التقدم في ال�صّن، وكثير منهم يتح�صنون 

ب�صكل كامل 

التما�صي  الجلد  التهاب 

�صفحة  )انظر  التهيجي 

)40

ابتداًء اليدان ب�صكل خا�ض عادًة  الرا�صدون، 

من �صّن الثالثين

اأو  مجهد  بعمل  القيام  اأثناء  يظهر  قد 

التعاطي مع المحاليل

لنجاح  مهّم  المر�ض  م�صببات  تفادي 

العالج

القر�صية  االإكزيما 

)انظر �صفحة 153(

50 االأطراف والجذع بين  ما  االأ�صخا�ض 

و70 �صنة

فيها  تظهر  متفرقة  �صغيرة  مناطق 

االإكزيما التي تثير كثيرًا من الحّكة

تحتاج اإلى عالج مكّثف

التما�صي  الجلد  التهاب 

)انظر  التح�ص�صي 

�صفحة 42(

الج�صم  في  مكان  اأي 

المادة  اإلى  يتعر�ض 

الم�صبب لالإ�صابة

ظهور اإكزيما في المكان والزمان الذي الرا�صدون عادًة

يتم فيه التعّر�ض للمادة المعنية

المنطقة  اإلى خارج  االإكزيما  تنت�صر  قد 

من الج�صم المعّر�صة للمادة

االنجذابية  االإكزيما 

)انظر �صفحة 150(

الذين تحت الركبة االأ�صخا�ض 

تجاوزوا الـ50 �صنة 

بخثرات  االإ�صابة  �صابقة  من  يعاني  ما 

دموية، دوالي وريدية �صيئة، 

تقرحات في ال�صاق الجلد الم�صاب قد 

يفقد لونه وي�صبح قاتمًا

الدهنية/  االإكزيما 

�صفحة  )انظر  الزهمية 

)167

فروة  ال�صدر،  الوجه، 

الراأ�ض

تتراوح  الذين  االأ�صخا�ض 

اأعمارهم ما بين 15 و45 

�صنة

حّكة خفيفة تخّف عند التعر�ض الأ�صعة 

ال�صم�ض

قد تكون �صبيهًة بال�صداف

الالزهمية  االإكزيما 

)انظر �صفحة 153(

الذين الجذع واالأطراف االأ�صخا�ض 

تجاوزوا الـ50 من العمر

حّكة معتدلة، جلد جاف جدًا تبدو فيه 

ت�صققات

اأحيانًا، ي�صاب بهذا المر�ض االأ�صخا�ض 

خالل  اأج�صامهم  يحّفون  الذين 

االغت�صال ب�صكل متكرر

عن  الناتجة  االإكزيما 

)انظر  ما   دواء  تناول 

�صفحة 155(

متناظرة وقد تنت�صر في 

جميع اأنحاء الج�صم

الدواء الرا�صدون على  الح�صول  بعد  تظهر  قد 

وت�صتمر اإلى ما بعد االإقالع عنه

ين�صح بعدم تغيير الدواء المو�صوف لك 

من دون اإ�صراف طبي

)انظر  الب�صيط  الحّزاز 

�صفحة 172(

تجّمع لجلد �صميك عادة 

ْنبوب  الظُّ َحْرُف  على 

ال�صاق(،  )مقدمة 

ال�صاعد، العنق

بحّكة الرا�صدون فيها  ت�صاب  محددة  منطقة 

ويهر�صها  يحّفها  عادًة  م�صتمرة، 

المري�ض

ا�صتمرار  حال  في  الحالة  تتح�صن  لن 

الهر�ض

ما هي االإكزيما؟
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الإكزيما

ال�شرية

بكامله  الج�صم  ت�صيب  قد  التي  الحّكة  من  كثيرًا  ي�صبب  جلدي  طفح  ال�صرية 

رّدة فعل ح�صا�صية. وتظهر  تنتج عادًة عن  الجلد. وهي  اأو منطقًة محددًة من 

الدائرة ما يبدو عليه الطفح الجلدي.
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ال�شداف

عند االإ�صابة بال�صداف، يتق�صر الجلد ب�صرعة اأكبر مقارنًة مع الجلد الطبيعي. 

اللين  الجلد  من  �صفيحات  لت�صكل  ال�صطح  اإلى  النا�صجة  غير  الخاليا  وت�صل 

الظاهر. ويظهر ذلك ب�صكل اأكبر على الركبة وعلى المرفقين. وُتظهر الدائرة 

ما يبدو عليه ال�صداف.

ما هي االإكزيما؟
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الإكزيما

الطفح الجلدي الذي ت�شاحبه حرارة

الطفولة.  في  �صائع  محمّرة  لطخات  �صكل  على  الجلدي  الطفح  ُيعّد 

ويرتبط بع�صه بنوع معّين من االأمرا�ض، مثل الح�صبة االألمانية، اأو 

وا�صح  ثمة �صبب  يكون  واأحيانًا، ال  الحرارة.  بارتفاع درجة  االإ�صابة 

ال  اأنه  كما  يومين.  اأو  يوم  غ�صون  في  غالبًا  ويزول  الجلدي،  للطفح 

ي�صكل اأي داٍع للقلق.

مر�ض المكورات ال�صحائي

المكورات  مر�ض  عن  الناتج  الجلدي  الطفح  نذكر  اأن  المهم  من 

االآن  حتى  ذكرناها  التي  الجلدي  الطفح  اأنواع  فجميع  ال�صحائي. 

كوب  ب�صغط  فح�صها  حال  في  �صاحبًة  تبدو  ولكنها  اللون،  حمراء 

زجاجي على الجلد.

النزيف  في�صبب  ال�صحائي،  المكورات  بمر�ض  االإ�صابة  حال  في  اأما 

داخل الب�صرة حدوث لطخات بنف�صجية اللون، ال ت�صبح �صاحبًة عند 

ال�صغط على الجلد بالزجاج. ولكن الدم ال يظهر على ال�صطح، كما 

ال يظهر اأي دم على الزجاج. وال ي�صبب هذا الطفح الجلدي اأي حّكة. 

فاإن راودك قلق من احتمال اأن يكون الطفح الجلدي ناتجًا عن مر�ض 

المكورات ال�صحائي، فعليك طلب الم�صاعدة الطبية العاجلة.

اأكثر  وهو  والمرفقين،  الركبتين  ال�صداف  ي�صيب  ما  غالبًا 

في  تغيرات  تطراأ  قد  كما  االأذنين.  وحول  الراأ�ض  فروة  في  �صيوعًا 

االأظافر بظهور انبعاجات فيها. واأحيانًا يتم الخلط ما بين ال�صداف 

واالإكزيما االنجذابية واالإكزيما الدهنية.

رّدة الفعل من اأ�شعة ال�شم�ص

حروق ال�صم�ض

اأ�صعة ال�صم�ض، وهي  الحروق هي رّدة الفعل االأبرز للتعّر�ض اإلى 

وقد  القوية.  ال�صم�ض  الأ�صعة  التعر�ض  من  �صاعات  غ�صون  في  تظهر 

يوؤدي تعّر�ض االأطفال واالأوالد �صغار ال�صّن، واإن ب�صكل ب�صيط، الأ�صعة 

ال�صم�ض اإلى اإ�صابتهم بالحروق.
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مر�ص المكورات ال�شحائي

الب�صرة  داخل  النزيف  ي�صبب  ال�صحائي،  المكورات  بمر�ض  االإ�صابة  حال  في 

الجلد  على  ال�صغط  عند  �صاحبًة  ت�صبح  ال  اللون،  بنف�صجية  لطخات  حدوث 

بالزجاج. ولكن الدم ال يظهر على ال�صطح، كما ال يظهر اأي دم على الزجاج. 

اأن يكون  اأي حّكة. فاإن راودك قلق من احتمال  وال ي�صبب هذا الطفح الجلدي 

الم�صاعدة  ال�صحائي، فعليك طلب  المكورات  ناتجًا عن مر�ض  الجلدي  الطفح 

الطبية العاجلة. 

مو�صوع  زجاج 

في مكان الطفح 

الجلدي

طفح جلدي ناتج عن المكورات ال�صحائي

ما هي االإكزيما؟
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الإكزيما

بين  ما  التمييز  عادًة  ي�صهل  اأنه  ال�صم�ض  باأ�صعة  االرتباط  ويعني 

المزعجان  والوخز  الفعل  رّدة  ف�صرعة  واالإكزيما.  ال�صم�ض  حروق 

يختلفان قلياًل عن االإكزيما.

الطفح ال�صيائي عديد االأ�صكال

ال�صّبان. وي�صيب ظهر  يظهر عادًة لدى المراهقين والرا�صدين 

كما  ال�صاقين.  من  واأجزاء  القدمين  ومقدمة  وال�صاعدين  اليدين 

يظهر غالبًا تحت العنق. فعلى الرغم من تعّر�ض الوجه كّله لل�صم�ض، 

اإال اأن هذا الطفح ي�صيب عادة االأنف والذقن واأعلى الخدين فقط.

ب�صكل  وعادًة  لل�صم�ض،  التعّر�ض  بعد  ب�صرعة  الطفح  ويظهر هذا 

اأ�صرع من حروق ال�صم�ض، ويكون لونه اأحمر متعرجًا. وبما اأن الطفح 

يظهر في المناطق التي ال تغطيها الثياب، فهو مرتبط باأ�صعة ال�صم�ض.

غير اأن الو�صع يزداد �صوءًا في ال�صهرين االأولين من ال�صيف، ثّم 

الفعل بحلول منت�صف  ال�صم�ض وتختفي رّدة  اأ�صعة  يتعّود الجلد على 

ي�صاحب  ال  ال�صم�ض،  حروق  عك�ض  وعلى  الخريف.  وبداية  ال�صيف 

هذا الطفح اأي تقرح اأو حر�صفة.

اأ�صحاب  اأن  حتى  اأكثر.  اأو  اأيام  لعّدة  االحمرار  ي�صتمر  قد  كما 

اأي�صًا  يعانون  ب�صرعة، قد  يكت�صبون �صمرًة  الذين  اأو  الداكنة  الب�صرة 

من الطفح ال�صيائي عديد االأ�صكال.

الذئبة الحمامية

وهي اإ�صابة نادرة، اإذ يمكن لرّدة الفعل ل�صوء ال�صم�ض اأن ت�صبب 

حر�صفة واحمرارًا، وحّكة في بع�ض االأحيان. وتعني هذه االأعرا�ض اأنه 

يمكن الخلط ما بين هذا المر�ض واالإكزيما. غير اأن الذئبة الحمامية 

تزداد �صوءًا بالتعر�ض لل�صم�ض. وعلى الرغم من اأنها تترافق مع حّكة 

قليلة، اإال اأن هذا المر�ض نادرًا ما يكون حادًا.
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الطفح ال�شيائي عديد الأ�شكال

ينتج الطفح ال�صيائي عديد االأ�صكال في االأرجح عن ا�صتعداد جيني لالإ�صابة 

ما  مادة  تجاه  هذه  الفعل  رّدة  تكون  وعادة  ح�صا�صية.  فعل  رّدات  من  ما  بنوع 

في الجلد يتم تعديلها بفعل االأ�صعة فوق البنف�صجية، لذا فهي تبدو غريبًة عن 

الج�صم. وتظهر الدائرة ما الذي تبدو عليه رّدة الفعل.

ما هي االإكزيما؟
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الإكزيما

الذئبة الحمامية

الذئبة الحمامية مر�ض مناعي نادر، يهاِجم فيه الج�صم اأن�صجته الخا�صة في 

المناطق التي تتعر�ض لل�صم�ض. وتظهر ال�صورة ما يبدو عليه المر�ض.

العداوى

الجرب

الجرب مر�ض جلدي �صائع ينتج عن عث �صغير يعي�ض في ال�صطح 

اإلى اآخر. ويختلف  االأعلى من الجلد. وينتقل هذا العّث من �صخ�ض 

الطفح الجلدي الناتج عن الجرب من �صخ�ض اإلى اآخر، ولكنه يثير 

كبير.  ب�صوء  الم�صابون  معها  ي�صعر  لدرجة  الحّكة  من  كثيرًا  عادًة 

وعادًة تظهر رقع االإكزيما، وتتكون عالمات على �صكل حفر �صغيرة 

دون           هم  الذين  االأطفال  لدى  واأما  االأ�صابع.  وبين  المع�صم  حول 

الــ 18 �صهرًا، فتظهر هذه الحفر اأي�صًا في اأخم�ض القدمين.
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الجلدية  والم�شاكل  ال�شم�ص  حروق  لتفادي  ن�شائح 

الأخرى الناتجة عنها:

• حين 	 ال�صيف  ف�صل  في  الظهيرة  اأوقات  في  الخروج  تجّنب 

تكون اأ�صعة ال�صم�ض حاّدة.

• تغطية القدر االأكبر من الجلد بمالب�ض مالئمة عند التعر�ض 	

لل�صم�ض.

• 	 ،UVBو UVA و�صع كريمات واقية من اأ�صعة ال�صم�ض من نوعّي

على  عادًة  العامل  قوة  وتظهر  عاٍل.   25-SPF15 عامل  ذات 

�صكل نجمة من * اإلى *****.

• في 	 تكون  حين  �صاعة  كّل  ال�صم�ض  من  الواقي  و�صع  تجديد 

الريا�صية  والتمارين  ال�صباحة  وبعد  طويل،  لوقت  الخارج 

والتعرق.

• ال�صم�ض 	 واٍق من  ا�صتخدام مرطب يحتوي على  اأي�صًا  يمكنك 

يو�صع على الوجه واليدين في ال�صيف.

• تفادي االأماكن الم�صم�صة جدًا قدر االإمكان لق�صاء العطلة.	

عالج الجرب

يمكنك الح�صول على االأدوية الم�صتخدمة في عالج الجرب من 

المنتوجات  ال�صيدلي  يناق�ض  وقد  و�صفة طبية.  دون  ال�صيدلية من 

طريقة  حول  اإر�صادات  بدليل  مرفقة  كلها  وهي  معك،  المتوفرة 

اال�صتخدام.

اإلى  ت�صطر  وقد  اأحيانًا،  �صعبًا  يكون  قد  الت�صخي�ض  اأن  غير 

ا�صت�صارة طبيبك العام. ومن الم�صتح�صن ا�صطحاب االأطفال واالأوالد 

اإلى الطبيب الأن العالج قد يختلف قلياًل.

ما هي االإكزيما؟
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الإكزيما

الجرب

�صديدًة.  حّكًة  يثير  جلدي  طفح  بحدوث  يت�صّبب  للجلد  العّث  غزو  هو  الجرب 

وُتظهر الدائرة كيف يبدو الطفح الجلدي، وال�صورة المكبرة تظهر العّث.

القوباء

تظهر  وعادًة  االأطفال.  لدى  �صيوعًا  اأكثر  بكتيرية  القوباء عدوى 

بع�ض الرقعات على الوجه اأواًل وتثير حّكة، كما قد تحتوي على بثرات 

وق�صرة �صفراء.

وتنت�صر القوباء ب�صرعة اإلى اأماكن اأخرى في الج�صم، الأن حّكها 

الجلد  �صطح  فتخترق  االأظافر،  بوا�صطة  اأماكن  اإلى  البكتيريا  ينقل 

وتت�صب بحدوث العدوى. كما ينتقل المر�ض من طفل اإلى اآخر. فلذا 

اإلى  المدر�صة  اإلى  بالقوباء  الم�صاب  الطفل  اإر�صال  عدم  ي�صتح�صن 

حين تعافيه من االإ�صابة.

كما قد ي�صاب البع�ض بالقوباء كم�صاعفة ناتجة عن االإكزيما. 

�صوابق  لديهم  يكون  اأن  دون  من  االأطفال  المر�ض  هذا  ي�صيب  وقد 

�صورة مكبرة اإلكترونيًا لعّث الجرب
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الق�صرة  تحت  اإكزيما  لرقعات  فيتعر�صون  باالإكزيما،  اإ�صابة 

باالإكزيما في مناطق  اأنهم �صي�صابون  يعني  الم�صابة. ولكن هذا ال 

بالتهاب  لالإ�صابة  اأكثر عر�صة  بل قد ي�صبحون  الج�صم،  اأخرى من 

جلدي تح�ص�صي.

القوباء

تنتج القوباء عن دخول البكتيريا منطقة مت�صررة من الجلد، ما ي�صبب بثرات 

وتق�صر في الجلد. وهي عادًة تبداأ في الوجه، كما اأنها اأكثر �صيوعًا لدى االأطفال. 

وتظهر الدائرة كيف تبدو.

عالج القوباء

يمكن عالج القوباء في مناطق االإ�صابة ال�صغيرة بوا�صطة مرهم 

المراهم  هذه  من  اأنواع  عّدة  وتتوفر  حيوية.  م�صادات  على  يحتوي 

يمكن الح�صول عليها بموجب و�صفة طبية. كما قد تكون االأدوية التي 

ُت�صترى من ال�صيدلية من دون و�صفة فّعالًة اأحيانًا. وي�صتح�صن و�صع 

المرهم على الجلد بعد اإزالة التق�صر. 

قد ي�صتخدم المرهم اإلى جانب مطّهر اأو الماء وال�صابون. وحين 

تتجاوز العدوى �صكل رقعة اأو رقعتين، قد ي�صطر الم�صاب اإلى تناول 

م�صادات حيوية عبر الفم.

ما هي االإكزيما؟
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الإكزيما

من  القوباء،  مر�ض  انتقال  لمنع  خطوات  اتخاذ  للعائلة  يمكن 

بينها تفادي نوم االأوالد في ال�صرير نف�صه، وتخ�صي�ض من�صفة للطفل 

الم�صاب. كما ي�صتح�صن اإبقاء الطفل في البيت اإلى حين زوال التق�صر 

وانح�صار المر�ض، كي ال ينقل العدوى اإلى زمالئه في المدر�صة.

عادًة، تزول القوباء في غ�صون 7 اإلى 10 اأيام من العالج. ولكن 

قد تبقى بع�ض العالمات زهرية اللون على الجلد لعّدة اأ�صابيع، وتزول 

مع الوقت.

في حال تكرر االإ�صابة بالعدوى، يمكن اأخذ م�صحة من اأحد اأفراد 

العائلة ومن اأنف المري�ض، لمعرفة ما اإذا كان يوجد م�صدر للبكتيريا 

اأو  العام  الطبيب  عادًة  بذلك  ويقوم  االإ�صابة.  تكرر  عن  الم�صوؤولة 

الممر�صة.

العدوى الفطرية

وبين  الحلقية  القوباء  الفطرية مثل  العداوى  بين  يخلط كثيرون 

اأو  االإكزيما  ت�صبه دوالي  الجلد. فهي قد  اأي جزء من  االإكزيما على 

االإكزيما الدهنية.

بين  حّكة  عادًة  فت�صبب  القدمين،  في  الفطرية  العداوى  وتكثر 

ك�صط  من  بد  وال  اأحيانًا،  الريا�صي«.  »قدمّي  بـ  يعرف  بما  االأ�صابع 

الجلد لتاأكيد ا�صتبعاد االإ�صابة بالعدوى الفطرية قبل البدء بعالجات 

االإكزيما.

ي�صتح�صن اأن يكون ال�صخ�ض الذي يقوم بك�صط الجلد قد خ�صع 

لتدريب محدد. ويمكن للطبيب العام اأو الممر�صة القيام بذلك.
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النقاط الأ�شا�شية

ال�صرر  � عليها  يظهر  الجلد،  من  العليا  الطبقة  هي  الب�صرة 

االأكبر من االإكزيما

اأن  � وال�صابون  الماء  مثل  للمحاليل  المفرط  للتعر�ض  يمكن 

يلحق ال�صرر بالجلد

ي�صاهم الحّك والحّف في دوامة »الحّك والهر�ض« ، ما يجعل  �

االإكزيما اأكثر �صوءًا

مرتبطة  � تكون  الجلد،  على  ق�صرة  وتخّلف  االإكزيما  تنّز  حين 

غالبًا بعدوى بكتيرية

الطفح الجلدي الذي يظهر ب�صرعة قد يكون ناتجًا عن عدوى  �

اأو عن رّدة فعل على عدوى ما

في حال اأ�صاب طفح جلدي جديد عّدة اأفراد في االأ�صرة في  �

الوقت عينه، يكون ناتجًا عن عدوى ولي�ض اإكزيما، وقد يحتاج 

جميع اأفراد االأ�صرة اإلى تلقي العالج، ا�صتنادًا اإلى الت�صخي�ض

يمكن لل�صداف اأن يبدو مثل االإكزيما اإال اأنه نادر عند االأطفال  �

اأكثر مّما  وتعلوه عادًة ق�صرة ف�صية، وهو ي�صيب فروة الراأ�ض 

ت�صيبها االإكزيما

ما هي االإكزيما؟
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اإلكزيما التأتبية

ما هي الإكزيما التاأتبية؟

ت�صيع االإكزيما التاأتبية كثيرًا في عمر الطفولة. وال يوجد درا�صات 

حا�صمة حول مدى ا�صتمرار هذا المر�ض مع تقدم المرء في ال�صّن. 

ولكن  كبير،  ب�صكل  حاالتهم  تتح�صن  االأطفال  من   %  70 من  فاأكثر 

�صن  في  االإكزيما  من  ما  نوع  من  يعانون  قد  منهم   %  50 حوالى 

المراهقة، وت�صتمر مع تقدمهم اأكثر في ال�صّن.

تظهر االإكزيما عادًة بو�صوح بعد اأن يتم الطفل عامه االأول، على 

الرغم من اأن االأهل ي�صيرون عادًة اإلى مالحظة خطب ما في الجلد 

خفيف  الحتكاك  تتعر�ض  التي  المنطقة  فتبدو  الطفل.  والدة  منذ 

متقرحًة ومائلًة اإلى اللون االأحمر ومتجعدًة.

وال يعد ت�صخي�ض االإكزيما �صهاًل، اإذ ي�صاب االأطفال بعّدة اأنواع 

من الطفح الجلدي في�صعب التعّرف اإليها من دون روؤية كيفية تطورها 

على مدى وقت طويل. فاإن كان طفلك يعاني من طفح جلدي م�صتمر، 

حتى في ال�صنة االأولى من عمره، فُي�صتح�صن اأن ت�صت�صيري الطبيب، 

مع العلم اأن الطبيب نف�صه قد ال يتمكن من تحديد المر�ض ب�صهولة.
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التعّرف اإلى الإكزيما التاأتبية

العالمات  من  الج�صم  على  جافة  جلدي  طفح  رقعة  ظهور  ُيعّد 

ال�صائعة اإلى االإ�صابة باالإكزيما التاأتبية في االأ�صهر ال�صتة االأولى من 

ما  ي�صيب منطقة  قد ال  المر�ض  اأن  الرغم من  وعلى  الطفل.  حياة 

تحت الحفا�ض مبا�صرًة، اإال اأنه قد ي�صبب تقرحًا حول منطقة ال�صرج.

اأما العالمات ال�صائعة الإ�صابة الطفل باالإكزيما التاأتبية، فهي:

• جلد جاف ب�صكل عام	

• م�صاكل في تجعدات الب�صرة	

• ازدياد الحالة �صوءًا عند االقتراب من الحيوانات االأليفة	

• ازدياد الحالة �صوءًا عند ا�صتخدام ال�صابون	

• الحّك والهر�ض با�صتمرار	

في وقت الحق، قد ي�صاب طفلك بطفح جلدي اأكثر و�صوحًا، ما 

يمّكن الطبيب من ت�صخي�ض حالته. فا�صتمرار الطفح الجلدي ي�صّهل 

عملية ت�صخي�ض االإ�صابة باالإكزيما التاأتبية، ويكون الت�صخي�ض اأ�صهل 

تاأتبية )الربو  اإ�صابات  �صوابق بحدوث  ثمة  العائلة  في حال كان في 

وح�صا�صية االأنف واالإكزيما(.

عادًة يتعرف الوالدان اأو الجّدان اإلى الم�صكلة، الأن طفاًل اآخر في 

العائلة اأ�صيب بها في �صغره، على الرغم من اأن نوع االإكزيما التاأتبية 

باختالف  خ�صو�صًا  الواحدة،  العائلة  في  اآخر  اإلى  فرد  من  يختلف 

العمر.

كما تتفاوت �صّدة المر�ض بين جفاف ب�صيط يكون خلف الركبتين 

في ال�صتاء اإلى طفح جلدي مزعج في جميع اأنحاء الج�صم قد ي�صتمر 

قليلة  رقعات  تظهر  فقد  الخفيفة  الحاالت  بع�ض  في  واأما  ل�صنوات. 

تعّر�ض  حال  في  �صوءًا  تزداد  العمر،  من  االأولى  ال�صنوات  في  جافة 

الطفل اإلى عوامل اأخرى، مثل ال�صباحة في مياه تحتوي على الكلورين 

اأو ارتداء مالب�ض �صوفية.

االإكزيما التاأتبية
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التعّرف اإلى الإ�شابة بالإكزيما التاأتبية

التاأتبية،  االإكزيما  مميزات  من  ال�صديدة  للحّكة  المثير  الجلدي  الطفح  ُيعّد 

ويظهر عادًة في �صني الطفولة االأولى. وتظهر المناطق االأكثر عر�صًة لالإ�صابة 

في ال�صورة اأدناه، ويبدو الطفح الجلدي بدقة اأكبر في الدوائر.

ال�صور  تظهر 

المرفقة  ال�صغيرة 

التاأتبية  االإكزيما 

في مناطق مختلفة 

طفل  ج�صم  من 

ر�صيع.
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لَم اأ�شيب طفلي بالإكزيما؟

من  مجموعة  اإلى  ا�صتنادًا  التاأتبية  باالإكزيما  االإ�صابة  تحدد 

وعمرك  تتبعها  التي  والعادات  بك  المحيطة  البيئة  ت�صمل  العوامل، 

والجينات التي ورثتها عن والديك. ففي حال كان الوالدان م�صابين 

 ،%  50 بن�صبة  بالمر�ض  طفلهما  اإ�صابة  احتمال  يرتفع  باالإكزيما، 

الوالدين فقط  اأحد  % في حال كان   25 اإلى  الن�صبة  وتنخف�ض هذه 

م�صابًا بالمر�ض.

هل تنتج الإكزيما من ح�شا�شية؟

عادًة، ترتبط االإكزيما بميل موروث في جهاز المناعة لالإفراط 

بالقيام برّدة فعل. كما يمكن لعّدة تغيرات اأن ت�صبب رّدة الفعل هذه، 

المنطقي  ومن  والق�ّض.  والخيول  والقطط  بالكالب  االحتكاك  مثل 

القول اأن كثيرًا من االأ�صخا�ض يعانون من الح�صا�صية من هذه.

خلف  الكامن  ال�صبب  هي  بال�صرورة  لي�صت  الح�صا�صية  اأن  غير 

المثيرة  االأمور  تفادي  من  الرغم  على  ت�صتمر،  قد  التي  االإكزيما 

للح�صا�صية ب�صكل كامل. فيبقى الجلد محمرًا ومتجعدًا من دون �صبب 

االأمرا�ض  اأو غيرها من  باالإكزيما  اإ�صابة  �صوابق  وا�صح �صوى وجود 

المرتبطة بها في العائلة.

اأحيانًا ي�صود القلق من اأن يكون المر�ض مرتبطًا بالح�صا�صية من 

الطعام. ففي بع�ض الحاالت، في ال�صنة اأو ال�صنتين االأولتين من حياة 

الطفل، قد تزيد م�صتقات حليب البقر االإكزيما �صوءًا، على الرغم من 

اأن االأرقام حول هذا المو�صوع ال تزال مت�صاربًة.

هل تنتج الإكزيما عن خ�شارة الجلد لوظيفته كحاجز؟

االأ�صخا�ض  يكون  اأن  ال�صائع  من  اأنه  اإلى  الجديدة  االأدلة  ت�صير 

التاأتبية، م�صابين بطفرة جينية تتحكم  الذين يعانون من االإكزيما 

باإنتاج نوع من البروتين هو الـ »فيالغرين« المهم في الحفاظ على 

ترابط خاليا الجلد المعروفة بـ«الخاليا الِكيراتيِنيَّة«.

وفي حال ت�صرر البروتين، فقد ي�صبح الجلد اأكثر عر�صًة للتلف 

تتراجع  فاإجمااًل،  التنظيف.  الماء ومواد  التهيج مثل  ب�صبب مثيرات 

االإكزيما التاأتبية
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حينها وظيفة الجلد كحاجز يحمي الج�صم من العالم الخارجي.

هل �شيتخل�ص ابني من الإكزيما التاأتبية عندما يكبر؟

عادًة يتح�صن الم�صاب باالإكزيما التاأتبية ب�صكل كبير بعد انق�صاء 

ال�صنوات االأولى من الطفولة. وغالبًا ما تزول االإ�صابة تمامًا مع بلوغ 

الطفل �صن المراهقة. وعلى الرغم من اأن االأرقام ال تزال مت�صاربًة 

في هذا ال�صاأن، اإال اأنها ت�صير اإلى اأن ما بين 50 و90 % من االأطفال 

وعادًة،  المراهقة.  �صّن  بلوغهم  حين  االإكزيما  هذه  من  يتخل�صون 

على  كبير،  ب�صكل  باالإكزيما  الم�صابين  االأ�صخا�ض  �صحة  تتح�ّصن 

الرغم من اإ�صابتهم ببقايا اإكزيما قد ت�صتمر بالتاأثير في حياتهم. 

مرحلة  ويدخلون  ال�صّن  في  يتقدمون  وهم  االأطفال  وي�صاب 

المتعلقة  الجلدية  الم�صاكل  من  تحديدًا  اأكثر  بنمط  المراهقة، 

باالإكزيما. وقد يظهر ذلك على �صكل رقعة ثابتة من الجلد الجاف، 

المالب�ض بمنطقة  تقرح عند احتكاك  اأو  اأو حّكة في منطقة معينة، 

معينة، مثل مالب�ض ال�صباحة.

ما الذي يح�صل اإن ا�صتمرت االإكزيما؟

قد يعاني بع�ض المراهقين با�صتمرار من االإكزيما الن�صطة، غير 

يتطور هذا  وقد  الطفولة.  بحالة  مقارنًة  ثباتًا  اأكثر  يكون  النمط  اأن 

النمط، فتطراأ فترات تكون فيها االإكزيما ن�صطًة في وجه المرء من 

دون اأي �صبب وا�صح، اأو قد ت�صبح اأكثر انت�صارًا.

ما الذي يوؤدي اإلى تغير نمط االإكزيما؟

حين تتغير اأنماط االإكزيما، �صي�صعى الطفل ووالديه اإلى اكت�صاف 

من  اأنه  يكت�صفون  وقد  التغير.  هذا  عن  بم�صوؤوليته  الم�صتبه  العامل 

المحتمل اأن يكون متعلقًا بتغير الف�صول، فيكون مرتبطًا مثاًل بمدى 

ا�صتخدام التدفئة المركزية، واتباع عادات جديدة في االغت�صال، اأو 

ممار�صة مواهب اأو ريا�صات جديدة، اأو اأي من العوامل التي نعرفها، 

والتي قد تت�صبب بتغير نمط االإكزيما في اأي مرحلة من الحياة. ولكن 
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قد ال يتم اأحيانًا اكت�صاف اأي عوامل جديدة، على الرغم من البحث 

اأكثر فعاليًة تعود االإكزيما  اأنه بعد فترة من تلقي عالج  بدقة. علمًا 

عادًة اإلى نمطها االأخف.

ماذا يح�صل اإن ا�صتمرت االإكزيما ال�صيئة؟

في   )%  10 )حوالى  المراهقين  من  �صغيرة  ن�صبة  ي�صتمر  قد 

الجلد.  من  كبيرًا  جزءًا  ت�صيب  التي  الحادة  االإكزيما  من  المعاناة 

ي�صطرون  وقد  الطبيب،  زيارة  في  اال�صتمرار  هوؤالء  على  ويتعين 

اأحيانًا اإلى الدخول اإلى الم�صت�صفى، كما قد يحتاجون اإلى تناول اأدوية 

لتثبيط جهاز المناعة الخا�ض بهم.

هل يمكن اأن تحدد الفحو�ص ما اإذا كانت الإكزيما ناتجًة 

عن ح�شا�شية؟

الذي  الطفل  كان  اإذا  ما  لمعرفة  موحدة  جيدة  طريقة  يوجد  ال 

االختبارات  تكون  فقد  بالح�صا�صية.  م�صابًا  االإكزيما،  من  يعاني 

اأي فح�ض  فعاليًة من  اأكثر  الخا�صة  تكون مالحظاتك  وقد  م�صللًة، 

لتحديد ما اإذا كنت اأنت اأو طفلك تعاني من الح�صا�صية.

غير  الفحو�ض  معظم  اأن  االأطباء  معظم  يرى  ال�صدد  هذا  ففي 

مفيدة لت�صخي�ض االإكزيما التاأتبية لدى االأطفال. ولكن يتعين اأحيانًا 

اإجراء بع�ض الفحو�ض حين يكون الت�صخي�ض غير وا�صح، خ�صو�صًا 

لدى االأطفال والرا�صدين. وهذه الفحو�ض المحتملة ت�صتمل على:

• فح�ض دم لقيا�ض م�صتوى الغلوبولين المناعي )هـ(	

• فح�ض الوخز باالإبر 	

• �ض 	 االخِتبار االإ�صعاِعّي االمت�صا�صي للُمح�صِّ

• فح�ض الرقعة	

قيا�ص م�شتوى الغلوبولين المناعي )هـ(

يتنمي الغلوبولين المناعي )هـ( اإلى عائلة من االأج�صام الم�صادة. 

على  قادرة  وهي  الدم،  يحملها  بروتينات  هي  الم�صادة  فاالأج�صام 

االلت�صاق بالخاليا والبكتيريا كجزء من عملية الق�صاء على العداوى 

في الج�صم )ت�صّبه االأج�صام الم�صادة بـ »جنود«  جهاز المناعة(.

االإكزيما التاأتبية
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اأخذ عينة من الدم

يمكن القيام بفح�ض دم في بع�ض الحاالت. قد يو�صع رباط �صاغط على الذراع 

لجعل ال�صريان اأكثر بروزًا. ت�صّك االإبرة بال�صريان ل�صحب عينة من الدم.

رّدة  وي�صبب  معينة  بمواد  )هـ(  المناعي  الغلوبولين  يلت�صق 

باالإكزيما  االإ�صابة  اإلى  ي�صير  الذي  االحمرار  حدوث  �صبب  هي  فعل 

التاأتبية. واأما المواد التي تتم مهاجمتها فهي بروتينات خاليا جلد 

اأن  علمًا  االأزهار.  لقاح  اأو  المنزلي  الغبار  عثة  اأو  لحيوانات  ميتة 

الغلوبولين المناعي )هـ( موجود في ج�صم االإن�صان، ولكن م�صتوياته 

تكون عادة اأعلى لدى الم�صابين باالإكزيما التاأتبية.

الجلد

االإبرة

ال�صريان

رباط �صاغط

الدم  ُي�صتخرج 

با�صتخدام اإبرة.
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فح�ص الوخز بالإبر 

ما  وقّل  )هـ(،  المناعي  الغلوبولين  لفح�ض  اأخرى  طريقة  هو 

باالإكزيما  االإ�صابة  حال  في  فّعااًل  اأو  �صروريًا  الفح�ض  هذا  يكون 

التاأتبية. ولكن يتم فح�ض رّدة الفعل في جلد الذراع تجاه مجموعة 

الم�صابين  لدى  الم�صاكل  ت�صبب  اأنها  ُيعتقد  التي  البروتينات  من 

باالإكزيما التاأتبية، مثل البروتينات من الكالب والقطط واالأح�صنة 

تكون  اأال  وينبغي  والغبار.  والري�ض  االأزهار  ولقاح  والق�ض  واالأرانب 

الذراع الم�صتخدمة م�صابًة باالإكزيما.

كّل  من  قطرة  تو�صع  ثم  يده،  كّف  ويرفع  ذراعه  المري�ض  يمّد 

نوع من البروتين على الذراع وُيحدد نوع كّل منها. ويقوم ال�صخ�ض 

الذي يجري الفح�ض باإحداث جرح �صغير في الجلد مع كّل قطرة، 

الإتاحة المجال لكمية �صغيرة من البروتين الدخول اإلى الجلد. فاإن 

كان الجلد متح�ص�صًا تجاه نوع محدد من البروتينات، �صتظهر عالمة 

حمراء على الجلد.

�ص  الخِتبار الإ�شعاِعّي المت�شا�شي للُمح�شِّ

عائالت  فح�ض  على  قائم  فهو  الفح�ض.  هذا  ُيجرى  ما  نادرًا 

تزيد  قد  معينة  مواد  مع  تتفاعل  التي  )هـ(  المناعي  الغلوبولين 

االإكزيما �صوءًا، مثل اأنواع معينة من الطعام اأو المواد التي ذكرناها 

في الحديث عن فح�ض الوخز باالإبر.

والإجراء هذا االختبار االإ�صعاعي ينبغي اإجراء فح�ض دم وت�صجل 

النتائج على مقيا�ض يتراوح ما بين �صفر و6، اإذ ي�صير الرقم 6 اإلى 

فيما  معينة،  مادة  تجاه  )هـ(  المناعي  الغلوبولين  من  عالية  ن�صبة 

ي�صير ال�صفر اإلى عدم وجود اأي منها.

االإ�صعاِعّي  االخِتبار  مفاعيل  توقع  يمكن  ال  لالأ�صف،  ولكن 

�ض وفح�ض الوخز باالإبر. اإذ قد ال يكونا فّعالين  االمت�صا�صي للُمح�صِّ

بقدر ما يبدوان نظريًا. كما قد تكون النتيجة �صلبيًة على الرغم من 

اإدراك ال�صخ�ض باأن و�صعه ي�صوء حين يتعر�ض لبع�ض الحيوانات مثل 

االأح�صنة والكالب. كما قد يكون الم�صاب متاأكدًا باأنه ال يعاني من 

ح�صا�صية من القطط، غير اأن نتيجة الفح�ض تكون اإيجابية.

االإكزيما التاأتبية
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فح�ص الوخز بالإبر

يتم في هذا النوع من الفح�ض اختبار مجموعة من البروتينات التي يعتقد اأنها 

على  بو�صعها  تاأتبية،  باأمرا�ض  الم�صابين  لالأ�صخا�ض  م�صاكل  بحدوث  تت�صبب 

جلد الذراع.

يمّد المري�ض ذراعه ويرفع كّفه، في�صع ال�صخ�ض الذي 

التي  البروتينات  من  مخففة  قطرات  باالختبار  يقوم 

تاأتي من الم�صادر المعنية، ليتم و�صع االإ�صارة عليها 

واختبارها حين و�صعها على الذراع.

ويقوم ال�صخ�ض الذي يجري الفح�ض باإحداث جرح 

�صغير في الجلد مع كّل قطرة، الإتاحة المجال لكمية 

�صغيرة من البروتين الدخول اإلى الجلد. 

من  محدد  نوع  تجاه  متح�ص�صًا  الجلد  كان  فاإن 

البروتينات، �صتظهر عالمة حمراء على الجلد.
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فح�ص الرقعة

ُيعّد فح�ض الرقعة من الو�صائل المتبعة لت�صخي�ض التهاب الجلد 

من  يعانون  الذين  االأطفال  له  يخ�صع  ما  وقّل  التح�ص�صي.  التما�صي 

االإكزيما التاأتبية. وفيما يتقدم االأ�صخا�ض بال�صّن، فقد ي�صاب هوؤالء 

المر�صى باالإكزيما التاأتبية والتهاب الجلد التما�صي التح�ص�صي معًا. 

هذا  و�صن�صرح  للرا�صدين.  »الرقعة«  فح�ض  اإجراء  يتعين  ربما  لذا 

التح�ص�صي  التما�صي  الجلد  التهاب  ف�صل  في  بالتف�صيل  الفح�ض 

)انظر �صفحة 42، ولمزيد من المعلومات يرجى الرجوع اإلى الموقع 

.)www.truest.com االإلكتروني

التاأقلم مع الإكزيما التاأتبية

من  يعاني  طفلك  اأن  تكت�صفين  حين  القلق  من  كثير  ينتابك  قد 

مهّمة  اأمور  بعّدة  القيام  يمكنك  نف�صية،  نظر  وجهة  فمن  االإكزيما. 

لت�صاعدي نف�صك وت�صاعدي طفلك على التاأقلم مع االإ�صابة.

كوني اإيجابية

قد يحتاج طفلك اإلى �صخ�ض ي�صجعه ويقف اإلى جانبه حين يعاني 

اأ�صئلًة  المدر�صة  اإكزيما �صيئة. فقد يطرح عليه زمالوؤه في  نوبة  من 

المر�صى  االأطفال  يت�صاءل  قد  كما  منه.  ي�صخرون  وربما  ف�صوليًة، 

حّك  عن  ما  يومًا  �صاأتوقف  و«هل  طبيعيًا؟«،  جلدي  �صي�صبح  »متى 

جلدي؟«

عليك في هذه الفترة المحافظة على تما�صكك، وتذكري جيدًا اأن 

و�صع طفلك �صيتح�صن في االأرجح، لذا �صجعيه و�صاعديه، وي�صتح�صن 

ا�صتخدام  كيفية  تعليمه  مثل  عالجه،  في  ي�صارك  كيف  تعّلميه  اأن 

المراهم والكريمات بنف�صه.

كما يمكنكما اأن تلهوا معًا بالكريمات المرطبة، مثل اأن يدهن هو 

اأي�صًا جلدك بالكريم حتى ي�صبح جلدك ناعمًا مثله. ويمكنك كذلك 

البحث عن كتب تحكي عن تجارب اأطفال اآخرين يعانون من االإكزيما 

لي�صتمع اإلى ق�ص�ض غيره.

االإكزيما التاأتبية
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تحديد ما اإذا كنت تعاني من رّدة فعل ح�شا�شية

رّدة فعل �صائعة على الكريمات والمراهم

ب�صرتك  اأن  والمراهم  الكريمات  بع�ض  و�صع  من  دقائق  بعد  تالحظ  قد 

اأ�صبحت حمراء ومثيرًة للحّكة. وغالبًا ما ال يكون الو�صع خطرًا، اإذ قد يكون 

ذلك مرتبطًا بمفعول العالج الذي يمنع التعرق اأو ب�صبب حّك الجلد. وي�صيع 

هذا عند ا�صتخدام مراهم م�صتحلبة اأو الفازلين، فهي تحتوي على مكّونات 

قليلة، ما يجعل الح�صا�صية الحقيقة م�صتبعدًة.

ما هي اأ�صباب الح�صا�صية؟

قد  التي  المكونات  من  وغيرها  حافظة  مواد  على  الكريمات  تحتوي  عادًة 

بنف�صك  الرقعة  بفح�ض  القيام  فيمكنك  بالح�صا�صية.  االإ�صابة  في  ت�صاهم 

ب�صهولة. كما قد ت�صبب بع�ض المكونات تهيجًا في الب�صرة، وقد ي�صبب بع�صها 

ناتج بفعل  نوع محدد. ويظهر عادًة احمراٌر  رّدة فعل تما�صية تح�ص�صية من 

قد  كما  اأقل.  اأو  �صاعة  غ�صون  في  ويخّف  دقائق  غ�صون  في  المنطقة  غمر 

ُت�صاب اأي�صًا بوخز خفيف، ونادرًا ما يكون ذلك جزءًا من رّدة فعل ح�صا�صية.

كيف تبدو رّدة الفعل الح�صا�صية؟

قد ت�صبب رّدة فعل الح�صا�صية احمرارًا وحّكًة يتطوران خالل �صاعات اأو اأيام. 

كما قد ت�صبب بع�ض اأنواع الح�صا�صية حدوث تغيرات ب�صرعة اأكبر. وت�صتمر 

رّدات فعل الح�صا�صية لوقت اأطول من مفعول االحتكاك العادي لغمر المنطقة 

اأو الوخز.

كيف تقوم بفح�ض »الرقعة«  بنف�صك؟

بفح�ض  القيام  فيمكنك  اأو مرهم خا�ض،  كريم  اختبار  في  ترغب  كنت  اإن 

احذر  ولكن  العيادة.  في  للفح�ض  م�صابهة  بطريقة  المنزل  في  الح�صا�صية 

من اإجراء الفح�ض با�صتخدام مواد مهيجة )مثل ال�صابون وال�صامبو وجيل 

اال�صتحمام والمطهرات(.

اختبار ب�صيط

اأي  اأو المرهم الذي ترغب في اختباره على منطقة خالية من  �صع الكريم 

طفح جلدي، مثل الجزء الداخلي من الذراع، مرتين في اليوم، الأ�صبوع واحد. 

فاإن احمّر الجلد وانتفخ، فذلك يعني اأنك عانيت من رّدة فعل ح�صا�صية من 

المرهم اأو الكريم.
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امنحي نف�شك ما يكفي من الوقت

ال ت�صتعجلي العالج، واحر�صي على اأال توقفي العالج في منت�صفه. 

كما يمكنك اأي�صًا اأن تروي ق�صًة لطفلك اأو تغني له واأنت ت�صعين له 

الكريم العالجي.

الهو�ص بالمر�ص

قد ال تتمكنين من ال�صيطرة على نف�صك وتفقدين زمام االأمور. 

ال  �صديدًا  قلقًا  الروتيني  العالج  في  �صغيرة  م�صكلة  كّل  لك  فت�صبب 

لم  اإن  اأنك  هي  المفارقة  ولكن  باالإحباط.  طفلك  وي�صعر  له،  داعي 

تقلقي بما يكفي، فقد تهملين العالج وترتكبين االأخطاء. اإذًا فالهو�ض 

بالمر�ض يعني الحر�ض:

• على وجود الدواء في جميع االأوقات واالحتفاظ بدواء اأقوى في 	

حال حدوث اأي تدهور مفاجئ لو�صع طفلك ال�صحي.

• ا�صتخدام العالج دائمًا بالكمية واالأماكن واالأوقات المالئمة.	

• اأن تكون المالب�ض والغرفة ومالءات ال�صرير وبيئة المنزل مالئمة 	

ب�صكل عام للطفل الذي يعاني من االإكزيما.

فّكري في اأفراد العائلة الآخرين

قد تهملين اأحد اأطفالك االآخرين اإن رّكزت ب�صكل كبير على طفلك 

الذي يعاني من االإكزيما. فلذا ينبغي اأن تولي اأطفالك االآخرين القدر 

الالزم من االنتباه، فيمكنهم الم�صاركة في دهن اأخيهم بالدواء، كما 

يمكنك اأن تخ�ص�صي بع�ض الوقت لتق�صيه معهم.

�شاطري زوجك الهموم

اأكثر، وقد ال  االأمور  ال تهملي عالقتك بزوجك، فقد يعقد ذلك 

العائلية والليالي  الم�صاكل  للتعامل مع  التحكم بنف�صك  تقدرين على 

ال�صعبة. خذي بع�ض الوقت لتتحدثي مع زوجك واأفراد اآخرين من 

العائلة عن الم�صاعب التي تواجهك، واخرجي لبع�ض الوقت لتغيير 

الجو.

كما ينبغي على زوجك اأن ي�صاهم اأي�صًا في رعاية الطفل. فذلك 

االإكزيما التاأتبية
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�صيمنحك فر�صًة للراحة وي�صاعد زوجك على فهم و�صع الطفل ب�صكل 

اأكبر، ويطور عالقته معه.

التعامل مع الجلد عند الإ�شابة بالإكزيما التاأتبية

في  بع�صها  ي�صيع  التاأتبية،  االإكزيما  مع  للتعامل  طرق  عّدة  ثمة 

تقلبات  مع  التعامل  كيفية  تعلم  فعليك  االإكزيما.  اأنواع  جميع  عالج 

االأعرا�ض التي تتطلب تغيير العالج.

الجوانب االأكثر اأهمية للعالج هي:

• تفادي االأمور التي تجعل االإكزيما اأكثر �صوءًا )انظر �صفحة 43(	

• العناية بالب�صرة ب�صكل عام وا�صتخدام العالجات المنا�صبة للجلد 	

)انظر �صفحة 58(.

• العالج النف�صي )انظر �صفحة 140(.	



39
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قد ي�صعب ت�صخي�ض االإكزيما في ال�صنة االأولى من حياة الطفل �

ال�صابون  � وتفادي  المرطبة،  الكريمات  ا�صتخدام  يوؤّمن  قد 

م�صاكل  من  لالأطفال  جيدة  حماية  بالفقاعات،  واال�صتحمام 

الجلد. وي�صتح�صن اأن تتبعي هذه الو�صائل اإن كنت غير متاأكدة 

من اإ�صابة طفلك

على  � التاأتبية،  االإكزيما  لت�صخي�ض  موؤكدة  اختبارات  توجد  ال 

الرغم من منح بع�ض الفحو�ض اإر�صادات معينة

اأنت  � كنت  اإن  اأو  باالإكزيما  م�صاب  ب�صخ�ض  تعتني  كنت  اإن 

م�صابًا به، فاحر�ض على اتباع العالج للوقت الكافي في اليوم، 

واحر�ض على وجود  العالج،  و�صع  ال�صخ�ض في  و�صارك هذا 

كمية كافية من الدواء في المنزل

بالت�صخي�ض  � الإمدادنا  مطلوبة  الجائرة  االختبارات  تكون 

الموثوق به والخا�ض بالم�صاكل ال�صبغية والجينية

االإكزيما التاأتبية
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التهاب الجلد التماسي

التهاب الجلد التما�شي التهيجي

للحّكة ومتقرحًا كرّدة  الجلد عادًة جافًا ومحمرًا ومثيرًا  ي�صبح 

باإزالتها  بالجلد  ال�صرر  تلحق  التي  المواد  من  مجموعة  على  فعل 

الزيوت الواقية والدهون والبروتينات عن �صطح الجلد. وتزول هذه 

المكونات الوقائية بن�صب مختلفة ب�صبب المحاليل، ا�صتنادًا اإلى قوتها 

ومدة التعر�ض لها ومدى ه�صا�صة الجلد.

فالمحلول هو اأي مادة، عادًة تكون �صائلًة، قادرة على تذويب مادة 

اأخرى، وتكون عادًة �صلبًة. ومثال على ذلك، ف�صوائل الغ�صيل تذّوب 

ال�صحوم والماء يذّوب ال�صكر.

المحاليل ال�صائعة الم�صببة للتهيج ت�صمل:

• الماء	

• ال�صابون	

• المطهرات: �صوائل الغ�صيل، ال�صامبو، المنظفات المنزلية	

• االأحما�ض والقلويات: مثل المبي�صات	

• المحاليل الع�صوية: مثل الكحول وهيدروك�صيد ال�صوديوم ومزيل 	

الدهان وروح النفط االأبي�ض.
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اإزالة طبقات من الجلد باالحتكاك، خ�صو�صًا عند  تتم  كما قد 

للح�صا�صية،  المثيرة  المواد  هذه  واأما  الكا�صطة.  المواد  ا�صتخدام 

فت�صمل:

• التربة	

• الم�صاحيق	

• الرمل	

الحّد الأدنى لمثيرات الح�شا�شية

قد يكون جلد �صاب را�صد اأقل �صرعة لالنعطاب وتاأثرًا بمثيرات 

الح�صا�صية، مقارنًة بجلد طفل اأو �صخ�ض متقدم في ال�صّن، ولكن لكّل 

اأدنى من التعر�ض لمثيرات الح�صا�صية التي قد ت�صبب  �صخ�ض حدًا 

للح�صا�صية.  بمثير  االحتكاك  على  فعل  كرّدة  الجلد  في  تقرحًا  له 

وعادًة، يكون الم�صابون باالإكزيما التاأتبية اأكثر عر�صًة الآثار مثيرات 

الح�صا�صية  فعل  برّدات  لالإ�صابة  االأدنى  الحّد  ويكون  الح�صا�صية، 

لديهم اأقل من غيرهم.

التغلب على التهاب الجلد التما�شي

حين تتطلب عادة اأو هواية اأو وظيفة يمار�صها المرء تما�ّصًا يوميًا 

اتباع  التهاب جلدي، فيمكنه حينها  تت�صّبب بحدوث  بمثير ح�صا�صية 

اإجراءات محددة ت�صاعده على التخّل�ض من هذه الم�صكلة. وللوقاية 

يمكن للمرء ا�صتخدام مادة حاجزة، مثل قفازين اأو ا�صتخدام مرطب 

قوي مثل المراهم الم�صتحلبة الواقية. وهذه المرطبات تعمل بت�صكيل 

وجعلها  الب�صرة  بتزييت  وذلك  المياه،  من  الجلد  على  واٍق  غ�صاء 

مل�صاء اأكثر. كما يمكن لهذه المرطبات تعزيز وظيفة الجلد كحاجز، 

ما ي�صاعد على عالج التهاب الجلد.

ي�صاب  ال  كي  حمايته  في  اال�صتمرار  ينبغي  الجلد،  يهداأ  حين 

تباع  التي  المنتوجات  اأن  اإلى  التنبه  عليك  لكن  مجددًا.  بانتكا�صة 

با�صم »الكريمات الحائلة« )الكريمات التي ت�صكل حواجز للجلد( لم 

اأن�صحكم  يح�صم اأمرها وتت�صارب االآراء حيالها. ولكنني �صخ�صيًا، 

بتفادي مثيرات التهيج وارتداء قفازين وا�صتخدام المرطبات.

التهاب الجلد التما�صي
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هل علّي ا�شتخدام م�شاحيق غ�شيل غير بيولوجية؟

اأي  فبقايا  جيدًا،  بالماء  المالب�ض  غ�صل  على  الحر�ض  ينبغي 

م�صحوق غ�صيل في المالب�ض قد تت�صّبب بحدوث تهيج ما بالجلد، اأيا 

تحتوي  ال  )التي  البيولوجية  غير  الم�صاحيق  اأن  وُيعتقد  نوعها.  كان 

على البروتين، اأي اإنزيم مفّكك لالأو�صاخ( اأف�صل، ولكن ذلك ال يوؤثر 

غالبًا ب�صكل كبير.

ونذكر اأدناه جوانب اأخرى تتعلق بغ�صل المالب�ض:

• على 	 عالية  قدرة  ذا  الغ�صيل  م�صحوق  يكون  اأن  على  الحر�ض 

تفكيك االأو�صاخ

• تفادي المنتوجات المعّطرة التي قد ت�صاهم في تهيج الجلد	

• غ�صل المالب�ض في حرارة فوق 60 درجة مئوية للق�صاء على عّث 	

الغبار

• ُتغ�صل 	 ال  قد  المالب�ض  الأن  طاقتها،  من  اأكثر  الغ�صالة  ملء  عدم 

حينها جيدًا بالماء

التهاب الجلد التما�شي التح�ش�شي

التي  والمادة  االإن�صان  بين  خا�صة  عالقة  نتيجة  هي  الح�صا�صية 

الدهان  اأو  مثاًل،  المكياج  لمكّونات  ويمكن  منها.  ح�صا�صية  يعاني 

وال�صمغ اأو غيرها من االأغرا�ض التي ت�صتخدم في المنزل اأن ت�صبب 

رّدة فعل لدى اال�صخا�ض الذين يعانون من ح�صا�صية تما�صية.

اإيجاد ال�شبب

�صببها  نعرف  اأن  ويمكن  جدًا،  محددًة  الفعل  رّدات  تكون  عادًة 

ا�صتنادًا اإلى رّدات الفعل ال�صابقة ونمطها. مثاًل، قد تكت�صف اأن كريم 

�صتيرويد معين يزيد من حالتك �صوءًا بداًل من اأن يخففها، ما يعني 

�صبت بح�صا�صية تجاه اأحد مكونات الكريم.
ُ
اأنك ربما اأ
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تفادي م�شببات التهيج

تفادي مفعولهم�صّبب التهيج

التعر�ض له الأدنى درجة ممكنةالماء

المحاليل، ال�صابون غير  من  بديل  على  العثور 

كالمرطبات مثل الكريمات المائية

ا�صتخدام المالب�ض الواقية: القفازات

المطهرات، المطهرات ا�صتخدام  عند  القفازات  ارتداء 

حتى حين غ�صل ال�صعر، ومن االأف�صل ا�صتخدام 

البل�صم بدل ال�صامبو  في ذلك.

ب�صكل  بالماء  المالب�ض  غ�صل  على  الحر�ض 

جيد في الغ�صالة

النيكل

المعادن  واأحزمة  المجوهرات  �صناعة  في  النيكل  ي�صتخدم 

واالأزرار اأو اأزرار التر�صيع. ويمزج اأحيانًا بمعادن اأخرى مثل الذهب 

ثماني قراط، لجعله اأكثر ق�صاوًة وليدوم فترة اأطول.

قد ال يتمكن حوالى 5  % من ال�صكان الذين يعانون من الح�صا�صية 

من النيكل من و�صع الحلق في االأذنين، اإال اإذا كانت م�صنوعًة من 

�صراويل  بها  ع  تر�صّ التي  الزينة  اأزرار  وحتى  عاٍل.  عيار  ذي  ذهب 

الجينر قد ت�صبب رّدة فعل ح�صا�صية، الأن مقدارًا �صئياًل من المعدن 

يعبر اإلى الجلد، ويحّفز جهاز المناعة.

هل ُيحدث النظام الغذائي فرقًا؟

قد تزداد االإكزيما التما�صية �صوءًا عند تناول مقادير �صئيلة من 

المواد التي يعاني المرء من ح�صا�صية تجاهها، على الرغم من ندرة 

التهاب الجلد التما�صي
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ذلك. فمثاًل، قد تعني رّدة الفعل القوية من النيكل، اأن مقادير طفيفة 

من هذا المعدن قد تتواجد طبيعيًا في الطعام، ما من �صاأنه اأن يزيد 

االإكزيما �صوءًا.

على  لم�صاعدتك  تغذية  اخت�صا�صي  اإلى  اللجوء  اإلى  ت�صطر  قد 

التخّل�ض من مثيرات الح�صا�صية في نظامك الغذائي. واأن تطلب من 

�صخ�ض ما اأن ي�صاعدك على مالحظة ما اإذا كان اتباع هذا النظام 

الغذائي ل�صتة اأ�صابيع يحدث فرقًا ملحوظًا.

هل ي�شاب الأطفال بالتهاب الجلد التما�شي التح�ش�شي؟

لدى  الحال  هو  كما  �صائعًا  لي�ض  ذلك  ولكن  نعم،  هو  الجواب 

تفادي  تاأتبية  باأمرا�ض  الم�صابين  االأطفال  وينبغي على  الرا�صدين. 

مواد معروفة الأن رّدة فعلهم تجاهها قد تكون مبا�صرًة، وهي تختلف 

عن الح�صا�صية التما�صية.

الر�صد  �صّن  في  يت�صكل  الذي  التما�صية  الح�صا�صية  �صكل  اأما 

في�صبح اأكثر و�صوحًا مع تقدم الطفل بال�صّن. كما يمكن اأن يت�صبب 

ثقب االأذنين في مرحلة الطفولة بح�ص�صا�صية النيكل في عمر مبكرة.

وت�صيب الح�صا�صية من النيكل 14 % من االأ�صخا�ض الرا�صدين 

لم  الذين  الرا�صدين  من   %  1.4 بـ  مقارنًة  اأذانهم،  ثقبوا  الذين 

يثقبوها. فاإن كنت م�صابًا بالح�صا�صية من النيكل في اأذنيك، فذلك 

اأكثر  الجلد  اأن  بما  ولكن  كّله.  ج�صمك  في  بها  م�صاب  اأنك  يعني 

ي�صبب  وال  النيكل  يخترقه  ال  فقد  الج�صم،  مناطق  بع�ض  في  �صماكًة 

رّدة فعل فيه.

التعّرف اإلى اأنماط رّدات الفعل الح�شا�شية والتهيجية

اأواًل عليك اأن تاأخذ في عين االعتبار المواد التي تحتّك بجلدك. 

تحتك  الليل،  في  النوم  اإلى  والخلود  ال�صباح  في  اال�صتيقاظ  فبين 

اأجزاء مختلفة من ج�صمك باأ�صياء كثيرة. لذا ينبغي اأن ت�صترجع ما 

تقوم به في يومك. 

كما يمكن الأي رّدة فعل على اليدين اأو مناطق اأخرى في الج�صم 

اأن ت�صير اإلى االأ�صباب المحتملة )انظر الجداول في ال�صفحات 46-
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49(. فعلى الرغم من اأن يديك تحتّكان بعدد ال يح�صى من المواد، 

اإال اأن الجلد فيها اأكثر �صماكة بقليل واأقل تفاعاًل، مقارنًة بجلد الوجه 

اأو الذراعين مثاًل.

التهيج  ت�صبب  اأن  الح�صا�صية  ت�صبب  التي  المواد  لبع�ض  يمكن 

اأي�صًا، ذلك اأنه يوجد عدة مواد في هذه المنتجات. ففيما قد ي�صبب 

ال�صابون وبع�ض المطهرات رّدة فعل تهيجية، يمكن للمواد الحافظة 

اأو المواد ذات الرائحة وغيرها من المكونات، اأن ت�صبب الح�صا�صية.

تاأكيد رّدة فعل الح�شا�شية التما�شية

يعرف الكثيرون اأنهم يعانون من رّدة فعل تجاه مواد مثل النيكل 

البع�ض  يرى  وال  بها.  مّروا  �صوابق  من  العطور  بع�ض  اأو  الل�صوق  اأو 

�صرورة في التعاطي اأكثر مع هذه الم�صاألة.

ولكن حين تكون رّدة الفعل قويًة اأو متكررًة اأو م�صتمرًة، اأو ال يكون 

اأو اأنها مرتبطة بمكان العمل اأو الوظيفة، ف�صيكون  لها نمط وا�صح، 

فح�ض  اإجراء  ي�صاعد  وقد  ال�صبب.  لمعرفة  التحقق  االأف�صل  من 

الرقعة في ا�صتبعاد بع�ض المواد وتحديد اأ�صباب محتملة.

التهاب الجلد التما�صي



46

الإكزيما

راجع روتينك اليومي                                                                                                                 راجع روتينك اليومي

تذكر جميع االأمور التي تحتك بب�صرتك في روتينك اليومي وت�صبب لك الم�صاكل

اأمثلة محتملة لم�شببات الح�شا�شية والتهيجاأمثلة على مواد تحتك بيديكالن�شاطات

الروتين 

ال�صباحي

• ما 	 جيل  ال�صابون،  ال�صباحية:  اال�صتعداد  مواد 

الماكياج،  مرطب،  كريم  العطر،  الحالقة،  بعد 

ال�صعر،  ومو�ض  جيل  ال�صعر،  رذاذ  ال�صامبو، 

ومزيل التعرق

•  المالب�ض والمجوهرات	

العطور، مواد كيميائية في م�صتح�صرات التجميل، مواد ذات رغوة، 

للح�صا�صية(،  )م�صبب  وال�صباغ  )مهيج(  المالب�ض  ن�صيج  الماء، 

مواد في المجوهرات مثل النيكل والكوبالت

•اأوقات الوجبات قفازات غ�صيل مطاطية المقاب�ض في المنزل، والمطبخ، واأواني الغ�صل	

�صائل غ�صيل وماء

•العمل ال�صيارة )القيادة اإلى العمل(	

• التجهيزات في العمل	

• مواد خام )ع�صوية وغير ع�صوية(	

عوامل التنظيف، بع�ض المكونات النيئة مثل الثوم  مقود ال�صيارة 

والمقاب�ض المغلفة بالجلد مثاًل 

الماء، ال�صابون، مواد تنظيف 

المنزل، العمل 

المنزلي، 

والحديقة

• مواد التنظيف	

• مواد ال�صيانة المنزلية	

• مواد ت�صتخدم في رعاية الحديقة	

• الحيوانات االأليفة عالجات »حمائية«، كريمات حاجزة	

التنظيف  و�صوائل  الهواء  ومعطر  التلميع  مواد  مثل  كيميائية  مواد 

والمطهرات وال�صماغ والطالء

الماء

التربة والمكونات الخام

 فراء الحيوانات االأليفة

•اال�صترخاء زيوت اال�صتحمام، حمام الفقاقيع، جيل اال�صتحمام، 	

• الماكياج/ االعتناء بالنف�ض	

• للعناية 	 الم�صائية  والم�صتح�صرات  اليدين  كريم 

بب�صرة الوجه

• طالء االأظافر، مزيل طالء االأظافر	

• اأوراق ال�صحف	

• مواد ت�صتخدم عند ممار�صة الهوايات	

• المجوهرات والمالب�ض	

والمواد  ال�صحف  اأوراق  مثل  الكيميائية  والمواد  المواد  بع�ض 

التي  المواد  وكّل  الزوجة  بالزوج/  واالحتكاك  بالهوايات  المتعلقة 

تعلق على مالب�صه وجلده عند مزاولته عمله

للرغوة  م�صببة  وعوامل  التجميلية  الكيميائية  والمواد  العطور 

والمجوهرات والمالب�ض
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راجع روتينك اليومي                                                                                                                 راجع روتينك اليومي

تذكر جميع االأمور التي تحتك بب�صرتك في روتينك اليومي وت�صبب لك الم�صاكل

اأمثلة محتملة لم�شببات الح�شا�شية والتهيجاأمثلة على مواد تحتك بيديكالن�شاطات

الروتين 

ال�صباحي

• ما 	 جيل  ال�صابون،  ال�صباحية:  اال�صتعداد  مواد 

الماكياج،  مرطب،  كريم  العطر،  الحالقة،  بعد 

ال�صعر،  ومو�ض  جيل  ال�صعر،  رذاذ  ال�صامبو، 

ومزيل التعرق

•  المالب�ض والمجوهرات	

العطور، مواد كيميائية في م�صتح�صرات التجميل، مواد ذات رغوة، 

للح�صا�صية(،  )م�صبب  وال�صباغ  )مهيج(  المالب�ض  ن�صيج  الماء، 

مواد في المجوهرات مثل النيكل والكوبالت

•اأوقات الوجبات قفازات غ�صيل مطاطية المقاب�ض في المنزل، والمطبخ، واأواني الغ�صل	

�صائل غ�صيل وماء

•العمل ال�صيارة )القيادة اإلى العمل(	

• التجهيزات في العمل	

• مواد خام )ع�صوية وغير ع�صوية(	

عوامل التنظيف، بع�ض المكونات النيئة مثل الثوم  مقود ال�صيارة 

والمقاب�ض المغلفة بالجلد مثاًل 

الماء، ال�صابون، مواد تنظيف 

المنزل، العمل 

المنزلي، 

والحديقة

• مواد التنظيف	

• مواد ال�صيانة المنزلية	

• مواد ت�صتخدم في رعاية الحديقة	

• الحيوانات االأليفة عالجات »حمائية«، كريمات حاجزة	

التنظيف  و�صوائل  الهواء  ومعطر  التلميع  مواد  مثل  كيميائية  مواد 

والمطهرات وال�صماغ والطالء

الماء

التربة والمكونات الخام

 فراء الحيوانات االأليفة

•اال�صترخاء زيوت اال�صتحمام، حمام الفقاقيع، جيل اال�صتحمام، 	

• الماكياج/ االعتناء بالنف�ض	

• للعناية 	 الم�صائية  والم�صتح�صرات  اليدين  كريم 

بب�صرة الوجه

• طالء االأظافر، مزيل طالء االأظافر	

• اأوراق ال�صحف	

• مواد ت�صتخدم عند ممار�صة الهوايات	

• المجوهرات والمالب�ض	

والمواد  ال�صحف  اأوراق  مثل  الكيميائية  والمواد  المواد  بع�ض 

التي  المواد  وكّل  الزوجة  بالزوج/  واالحتكاك  بالهوايات  المتعلقة 

تعلق على مالب�صه وجلده عند مزاولته عمله

للرغوة  م�صببة  وعوامل  التجميلية  الكيميائية  والمواد  العطور 

والمجوهرات والمالب�ض

التهاب الجلد التما�صي
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اأ�شباب محتملة لرّدات الفعل على الحتكاك في مناطق مختلفة من 

الج�شم

ال�صبب المحتمل لرّدة الفعلالمكان

م�صتح�صرات التجميل: الوجه

العطور، المواد الحافظة

نات الملوَّ

كريم الوقاية من ال�صم�ض

واقي ال�صم�ض: وحده اأو مدموجًا بمواد كيميائية اأو عقاقير

مواد تنتقل اإلى الجفنين بوا�صطة روؤو�ض االأ�صابع التي تحتك الجفنان

بمواد اأخرى

 ماكياج العينين

 قطرات العينين ومحاليل العد�صات الال�صقة

مواد تنتقل اإلى الجفنين عند فركهما باالأ�صابع

اأكثرها �صيوعًا هي رّدات الفعل التهيجية لدى االأوالد ب�صبب حول الفم

اللعق اأو عند المتقدمين في ال�صّن ب�صبب م�صاكل في االأ�صنان

خا�صًة  الرا�صدين  عند  �صيوعًا  اأكثر  الح�صا�صية  الفعل  رّدات 

ب�صبب ا�صتخدام معجون االأ�صنان، واأحمر ال�صفاه، وغيرهما

ب�صبب االأذنان االأذنين  في  الح�صا�صية  فعل  رّدات  تح�صل  ما  غالبًا 

انتقال مواد من االأ�صابع اأو حّك االأذنين بوا�صطة �صيء ي�صبب 

رّدة فعل

رّدة  ت�صبب  بمواد  تنظف  اأو  م�صنوعة  لل�صمع  اأداة  ا�صتخدام 

فعل

رّدة  نتيجة  االأذن  في  باالإكزيما  طفل  اإ�صابة  �صيوعًا،  االأكثر 

فعل من النيكل

ال�صامبو، جيل ومو�ض ال�صعر، البل�صم، المبي�ض، �صبغة ال�صعرفروة الراأ�ض
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اأ�شباب محتملة لرّدات الفعل على الحتكاك في مناطق مختلفة من 

الج�شم

ال�صبب المحتمل لرّدة الفعلالمكان

المجوهرات التي تحتوي بع�ض المواد، خ�صو�صًا النيكلالعنق

في تحت االإبط مواد  اأو  االغت�صال  تجاه  تهيجية  عادة  الفعل  رّدة  تكون 

مزيل العرق

بع�ض رّدات الفعل من مزيالت التعرق تكون ح�صا�صيًة

االأربية 

والموؤخرة

ال�صبب االأكثر �صيوعًا للحّكة هو البلل في �صّق الموؤخرة الذي 

ي�صبب رّدة فعل تهيجية. ويعزى ذلك اإلى التعرق اأو التبول اأو 

التبرز، وعدم التنظيف ب�صكل جيد

الكريمات  وبع�ض  والتنظيف  التطهير  لم�صتح�صرات  يمكن 

الطبية الت�صبب برّدات فعل ح�صا�صية

قد تمتد االإكزيما التح�ص�صية اإلى الجذع من مناطق اأخرى، توؤدي الجذع

نباتات اأو مواد �صناعية ت�صتخدم في المالب�ض اإلى رّدة فعل

بالمالب�ض،  تعلق  قد  الغ�صالة  في  الغ�صيل  م�صحوق  من  بقايا 

وت�صبب رّدة فعل تهيجية وح�صا�صية

ح�صا�صية من محتوى الجيوب )مثل النيكل في المفاتيح( قد الفخذان

ت�صبب رّدة فعل في الفخذين

الكريمات ال�صاقان المزيفة،  ال�صمرة  ال�صعر،  اإزالة  م�صتح�صرات 

الواقية من اأ�صعة ال�صم�ض

ابتداًء من منت�صف العمر: رّدات فعل من بع�ض العقاقير اأو 

عالج  في  الم�صتخدمة  ال�صمادات  في  الموجودة  المكونات 

اأمرا�ض الجلد اأو التقرحات

تعلق القدمان العمل  مكان  من  مواد  للقدمين،  ورذاذ  طبية  كريمات 

في الحذاء، مواد ت�صتخدم في �صناعة االأحذية مثل المطاط 

وال�صمغ وال�صباغ ومواد ت�صنيع الجلد

التهاب الجلد التما�صي
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فحو�ص الرقعة

البدء  وقبل  الجلدية.  العيادات  في  عادًة  الرقعة  فحو�ض  ُتجرى 

بذلك يتم تحديد عدد من النقاط:

• ففحو�ض 	 باالإكزيما.  االإ�صابة  اإلى  الت�صخي�ض  ي�صير  اأن  يتعين 

الرقعة ال ت�صاهم في التحقق من االإ�صابة بال�صرية اأو ال�صداف، 

التح�ص�صي  االتما�صي  الجلد  بالتهاب  يتعلق  يوجد عن�صر  ال  الأنه 

في هذه الحاالت.

• 	 - تما�صية  فعل ح�صا�صية  بردة  اإ�صابة  بوجود  اال�صتباه  بد من  ال 

فالطفل الذي يعاني من االإكزيما التاأتبية ال ي�صاب عادة بالتهاب 

الجلد التما�صي التح�ص�صي.

• ال تك�صف فحو�ض الرقعة الح�صا�صية المرتبطة بالنظام الغذائي 	

اأو تلك المرتبطة بالعط�ض اأو الم�صاكل االأنفية والربو اأو ال�صرى.

• منطقة 	 تكون  اأن  فيتعين  عمليًا،  يكون  قد  الفحو�ض  هذه  اإجراء 

للتعرق  عر�صة  وغير  وجافًة  الجلدي  الطفح  من  خاليًة  الظهر 

الكثيف اأو الحّك في فترة الفح�ض الذي ي�صتغرق 96 �صاعًة.

على  تل�صق  مواد  اختيار  يتم  الجلد،  اخت�صا�صي  مقابلة  بعد 

بــ »حجيرة  ظهرك. وتو�صع كّل عينة في وعاء معدني �صغير يعرف 

.)Finn chamber( »فين

اإلى  معك  اأح�صرتها  ربما  اأ�صياًء  العينات  بع�ض  ت�صم  قد  كما 

مثل  تعانيه،  بما  عالقة  لها  كان  اإذا  ما  التاأكد  تريد  الأنك  العيادة 

بقية  وتت�صمن  ما.  نبات  من  ورقة  اأو  لديك  المف�صل  الوجه  كريم 

عن  م�صوؤولة  اأنها  يعتقد  مواد  من  معزولة  مكونات  »الحجيرات« 

في  الموجودة  الحافظة  المواد  ذلك  على  االأمثلة  ومن  الفعل.  رّدة 

من  )للمزيد  النبات  لقاح  اأو  ال�صعر  و�صبغة  التجميل  م�صتح�صرات 

.) www.truetest.com المعلومات، راجع موقع

على  فين«  »حجيرة   60 اإلى   40 تجد  ربما  الجل�صة،  نهاية  في 

ظهرك ملت�صقة ب�صريط يغطي معظم الجزء االأعلى منه. وُتترك في 

مكانها لمدة 48 �صاعة قبل عودتك اإلى العيادة.
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اأثناء فح�ص الرقعة

عند القيام بفح�ض الرقعة، يتم ل�صق مجموعة من المواد على ظهرك في وعاء 

معدني �صغير يعرف بـ »ُحجيرة فين« . ويترك في مكانه لمدة 48 �صاعة، ثّم يتم 

فح�صه للتحقق من رّدات الفعل.

الفح�ض.  مع  يتعار�ض  باأي عمل  تقوم  اأال  عليك  الوقت  في هذا 

ومن الم�صتح�صن اأخذ العلم بما اأوردناه اأدناه.

ن�شائح مفيدة في حال الخ�شوع لفح�ص الرقعة

قبل الفح�ض

• القليلة 	 اإ�صابة ظهرك باالإكزيما في االأ�صابيع  احر�ض على عدم 

الما�صية

• يوم 	 اأخرى على ظهرك  و�صائل عالجية  اأو  المرطب  ت�صتخدم  ال 

اإجراء االختبار ل�صمان االلت�صاق

المادة الخا�صعة للفح�ض

�صريط ال�صق خامد

حجيرة فين

التهاب الجلد التما�صي
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• اأنها ت�صبب لك رّدة فعل، 	 ت�صّك في  التي  بالمواد  اأن تفكر  حاول 

و�صعها في م�صتوعب يحمل اأ�صماءها، ومن االأف�صل اأن تح�صرها 

في م�صتوعبها االأ�صلي الأنه يحمل اأ�صماء المكونات.

• ثالث 	 العيادة  زيارة  اإلى  ت�صطر  قد  م�صبقًا:  الأ�صبوعك  خطط 

ب�صع  زيارة  كّل  ت�صتغرق  وقد  اأيام.  خم�صة  غ�صون  في  مّرات 

الطبيب.  عيادة  في  المرء  يتاأخر  قد  كم  تعرف  فاأنت  �صاعات، 

واحر�ض على تفادي الن�صاطات المتعبة الأن الل�صقات قد ت�صقط 

اإن تعرقت كثيرًا.

في اأثناء الفحو�ض

• يمكنك 	 ولكن  اال�صتحمام.  تفاَد  جافًا:  ظهرك  على  حافظ 

اال�صتحمام من دون اأن يتبلل ظهرك اأو تفركه بالمن�صفة.

• تفاَد الن�صاطات المتعبة مثل التمارين الريا�صية.	

• اطلب من �صخ�ض ما اأن ينظر اإلى ظهرك كّل يوم، �صبحًا م�صاًء. 	

فقد ترتخي الل�صقات، ويجب تثبيتها، واحر�ض على المحافظة 

على و�صعياتها االأ�صا�صية

• اإن بداأ اأحد فحو�ض الرقعة في الت�صبب بتهيج قوي، فقد ت�صطر 	

اإلى اإزالتها

• فالقلم 	 االأ�صبوع:  هذا  المف�صلة  مالب�صك  ترتدي  اأال  ي�صتح�صن 

الذي ت�صتخدمه لتعليم الجلد قد يبلل المالب�ض، وقد تنّز المواد 

التي تخ�صع للفح�ض على الثياب.

• ارتد قمي�صًا اأو �صترًة في ال�صرير لتفادي تحرك الل�صقات.	

بعد الفح�ض

• مراجعة 	 بفر�صة  الطبيب  اإلى  االأخيرة  الزيارة  في  �صتحظى 

والح�صول  ل  مف�صّ حديث  اإجراء  بع�صها  يتطلب  فقد  النتائج. 
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على �صفيحة معلومات حول المواد التي كانت نتائجها اإيجابيًة، 

حتى تعلم االأمور التي عليك تفاديها. لذا اأح�صر معك ورقة وقلمًا 

حتى تدّون المالحظات.

• اأن 	 يعني  ما  متاأخرًة،  الرقعة  على  الفعل  رّدة  تاأتي  قد  اأحيانًا، 

عالمة حمراء تثير الحّكة قد تظهر في االأ�صبوع التالي. وفي هذه 

للفح�ض،  فيها  خ�صعت  التي  بالعيادة  االت�صال  عليك  الحالة، 

وربما زيارتها الحقًا.

تذّكر

• ي�صبب 	 قد  الذي  واالغت�صال  للتعرق  الم�صببة  الن�صاطات  تجنب 

البلل في منطقة ما من الج�صم

• تجنب حمل االأ�صياء التي قد تزيح الل�صقات و»غرف فين« 	

• تجنب مواد في المالب�ض ون�صاطات قد توؤذي الظهر	

• م�صكنات 	 اأخذ  يمكنك  ولكن  تتناولها،  التي  االأدوية  تغير  ال 

البارا�صيتامول من حين اإلى اآخر

• ال ت�صع اأي عالج على ظهرك طوال اأ�صبوع	

• قد توؤّثر بع�ض االأدوية في النتائج، لذا عليك تفاديها واأن تناق�ض 	

االأمر مع الطبيب م�صبقًا:

- م�صاد اله�صتامين

- البريدني�صولون

مثل  ال�صتيرويد  على  تحتوي  ال  لاللتهاب  م�صادة  م�صكنات   -

كنت  اإن  االأ�صبرين  تناول  في  اال�صتمرار  ويمكنك  االإيبوبروفين، 

تتناوله الأمرا�ض القلب.

ال�صريط  اإزالة  تتم  �صاعة،   48 بعد  العيادة  اإلى  تعود  عندما 

اإحدى  باالإكزيما تحت  اأ�صبت  فاإن  »الحجيرات« عن ظهرك.  وتزال 

تجاه  بح�صا�صية  االأرجح م�صاب  اأنك على  ف�صيعني ذلك  الل�صقات، 

التهاب الجلد التما�صي
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هذا المكّون. وتظهر رّدة الفعل االإيجابية على �صكل كتلة حمراء، يتم 

متقرحة.  حمراء  كتلة  اإلى  الخفيف  االحمرار  من  تدريجيًا  قيا�صها 

وتتطور بع�ض رّدات الفعل الح�صا�صية ببطء اإلى حين تخ�صع للفح�ض 

بعد 48 �صاعة، في الفترة التي ال يكون فيها على ظهرك اأي مواد.

نتائج فح�ص الرقعة

�صيناق�ض الطبيب النتائج معك ويقدم اإليك الن�صائح حول ما اإذا 

كنت تعاني من ح�صا�صية من مادة ما اأو ال. فالنتائج ال�صلبية مفيدة 

بقدر النتائج االإيجابية، فهي تتيح لك اال�صتمرار في ا�صتخدام مواد 

كنت تقلق ب�صاأنها في الما�صي.

اإن كانت النتائج اإيجابيًة، ف�صتح�صل على �صفيحة معلومات عن 

تعاني من ح�صا�صية تجاهها.  التي  المكونات  التي تحتوي  المنتجات 

وتكمن الخطوة التالية في التنبه من هذه المواد في حياتك اليومية 

وتفاديها. فتفادي هذه المواد واتباع عالج االإكزيما ي�صاهم في تجاوز 

اأزمة االإكزيما التما�صية التح�ص�صية في غ�صون ب�صعة اأ�صهر.

النتائج الوا�صحة

تظهر النتيجة المثالية نتيجة اإيجابية وا�صحة وحيدة بين العديد 

من الفحو�ض والتي تطابق تاريخك. فمثاًل، ربما تعاني من ح�صا�صية 

من النيومي�صين، وهو م�صاد حيوي موجود في بع�ض الكريمات، كما 

اأنه موجود في جميع قطرات االأذن التي ت�صتخدم قبل االإ�صابة بحّكة 

في االأذن. فمن الم�صتح�صن تفادي هذه القطرات للحفاظ على �صفاء 

الجلد والحّد من الم�صاكل.

النتائج غير الوا�صحة

المواد  لبع�ض  خفيفة  فعل  رّدة  تظهر  فقد  �صائعة،  عادًة  هي 

لعالج  ما  مرحلة  في  ا�صتخدمته  كريم  مكون  بينها  من  الحافظة، 

الكريم  وا�صتخدام  وتطورها  الم�صكلة  ظهور  اأن  غير  الجلد.  م�صكلة 

ال تتطابق جيدًا.
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هذه  تحتوي  التي  الكريمات  جميع  تفادي  اإذًا  عليك  ينبغي  فهل 

يكون  قد  اال�صتعمال؟  �صائعة  اأنها  من  الرغم  على  الحافظة،  المواد 

تحتوي  ال  الكريمات  من  القليل  اأن  بما  ومكلفًا،  �صعبًا  بذلك  القيام 

على مواد حافظة.

فعلى �صبيل المثال، بعد �صهرين من ا�صتخدام كريم باهظ الثمن، 

قد ال تكون متاأكدًا من اأن ا�صتخدامه هو الذي �صاعدك، اأو اأن الطق�ض 

قد تح�صن مثاًل )اإذ اإن ذلك ي�صاعد اأي�صًا(. فهل عليك اإذًا اال�صتمرار 

بهذه الخطة ال�صعبة المكلفة؟

نتائج �صعبة

قد ي�صعب التعامل مع بع�ض النتائج التي ت�صمل خيارات �صعبة. 

ويمكن االإ�صارة هنا اإلى مثال م�صفف �صعر يعاني من اإكزيما في اليد 

ُت�صتخدم في ت�صفيف  التي  المنتجات  الإ�صابته بح�صا�صية من بع�ض 

ا�صتراحة  فترة  تلقيه  االإكزيما  تتطلب  قد  الحالة،  هذه  وفي  ال�صعر. 

طويلة من العمل ليتعافى المري�ض. ولكن عند العودة اإلى العمل، قد 

ي�صعب تفادي المواد الكيميائية الم�صوؤولة الأن بع�ض مقادير طفيفة 

منها يبقى على ال�صطح اأو على المقاب�ض اأو في الهواء. 

ال�صعر  بغ�صل  االكتفاء  اإلى  ي�صطر  ربما  كّله،  ذلك  ولتفادي 

التهيجي  الجلد  اللتهاب  عر�صًة  �صي�صبح  حينها  ولكن  فح�صب، 

اأن  من  الرغم  وعلى  طويلة.  لفترات  وال�صامبو  للماء  تعر�صه  ب�صبب 

القفازات البال�صتيكية قد ت�صاعد البع�ض، اإال اأن كثيرين يترددون في 

ا�صتخدامها.

ح�صا�صية  من  المرء  يعاني  حين  اأخرى،  كثيرة  حاالت  تطراأ  قد 

تجاه مادة مرتبطة بمجال عمله. وهنا قد يجبر على تغيير مهنته، ما 

يعني اأن �صنوات من التدريب والخبرة ذهبت هباًء.

التهاب الجلد التما�صي
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النقاط الأ�شا�شية

في  � تظّن  كنت  ما  بقدر  لالغت�صال  تحتاج  ال  اأنك  تالحظ  قد 

ال�صابق

ال ت�صتخدم ال�صابون وجيل اال�صتحمام والفقاعات �

احذر من الحيوانات االأليفة �

الغبار �صيء لالإكزيما والربو �

التجربة  � بقدر  الطعام  من  الح�صا�صية  فحو�ض  تنفع  ما  قّل 

ال�صخ�صية

يتعين على اخت�صا�صي التغذية مراقبة الحمية الغذائية التي  �

الطعام،  نوع معين من  ا�صتثناء  يتم فيها  والتي  الطفل  يتبعها 

لتفادي اإ�صابته ب�صوء التغذية

قد ت�صبب العدوى انتكا�صًة كبرى لمن يعاني من االإكزيما، وقد  �

يكون اأفراد من االأ�صرة �صبب هذه العدوى

تجّنب االحتكاك باأ�صخا�ض يعانون من مر�ض الهرب�ض )الحالأ  �

الب�صيط(
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عالجات اإلكزيما

اأنواع مختلفة من العالج

يق�صم هذا الجزء من الكتاب اإلى اأجزاء تتناول مقاربات مختلفة 

– تفادي االأ�صياء التي  لعالج االإكزيما. فينطلق من القاعدة االأهم 

تزيد االإكزيما �صوءًا.

يعني انتهاج هذه القاعدة، عند البع�ض، اأنهم قد ال يحتاجون اإلى 

اإلى زيارة  تلقي العالج الطّبي على االإطالق. وقد ال ي�صطرون حتى 

الطبيب في حال اإ�صابتهم باالإكزيما. واأّما اأولئك الذين يحتاجون اإلى 

العالج الطبي، في�صاهم تفادي العوامل التي تزيد و�صعهم �صوءًا، في 

تخفيف كمية العالج الذي يحتاجون اإليه، ما يقلل من خطر اإ�صابتهم 

باأعرا�ض جانبية مرتبطة بالعالج.

تفادي ما يزيد الإكزيما �شوءاً

تثير  التي  االأمور  تفادي  االإكزيما،  مع  التعامل  جوانب  اأهم  من 

والماء  ال�صابون  مثل  متوقعًة  نتائجها  تكون  االأمور  بع�ض  الجلد. 

بع�صها  اأّما  االإكزيما،  من  يعانون  الذين  االأ�صخا�ض  معظم  وت�صيب 

اإال عدد قليل من االأ�صخا�ض. قد  االآخر فال يمكن توقعه وال ت�صيب 

فترة  بعد  تحديدها  ويتم  الوقت  مع  الثانية  الفئة  في  العوامل  تتغير 

اختبار، اأو الخطاأ اأو المراقبة عن قرب.



58

الإكزيما

 ال�شابون وجيل ال�شتحمام والفقاعات والماء

اأقل فعاليًة كحاجز.  اأن الجلد ي�صبح  اأبرز م�صاكل االإكزيما  من 

كما قد يزيد االغت�صال هذا الو�صع �صوءًا بما اأنه يزيل الزيوت الواقية 

على  الحفاظ  في  ت�صاهم  الزيوت  فهذه  طبيعيًا.  الجلد  ينتجها  التي 

الجلد ناعمًا واأمل�صًا، تمامًا كما يفعل م�صتح�صر التلميع على الحذاء 

مثاًل. ولذا ي�صبح الجلد لدى اإزالتها، عر�صًة للجفاف والت�صقق.

وقد  باالإكزيما.  االإ�صابة  عند  الطبيعية  الجلد  زيوت  كمية  تقّل 

يزيل ال�صابون والماء والفقاقيع المزيد منها. فالماء يعمل كمحلول، 

اإال  اأن زيوت الجلد ال تذوب ب�صكل كبير في الماء،  وعلى الرغم من 

اأنه يمكن اإزالتها اإلى حّد ما. ومن المعروف اأن االأفراد يميلون عادًة 

اإلى ا�صتعمال كمية اأكبر من ال�صابون اإن كان الماء ع�صيرًا )يحتوي 

ا�صتخدام  دون  من  حتى  ولكن  المعدنية(.  االأمالح  من  كبيرة  كمية 

ال�صابون، يبدو اأن الماء الع�صير ي�صبب تهيجًا في الجلد اأكثر مقارنًة 

فلترات  تركيب  اأن  البع�ض  ويرى  االأمالح.  اإلى  يفتقر  الذي  بالماء 

لت�صفية المياه من االأمالح قد ي�صاعدهم، ولكن هذه التقنية مكلفة 

االأنواع  تاأثير  اإلى  هنا  االإ�صارة  وتجدر  ونتائجها غير م�صمونة.  جدًا 

المختلفة من المياه لدى زيارة اأقارب اأو ق�صاء عطلة ما، فلذا على 

المري�ض التحقق من ذلك قبل االإقدام على اأي من ذلك. 

كيف اأحافظ على نظافتي؟

لذا  كثيرًا،  يت�صخون  ال  االأطفال  وخا�صًة  االأ�صخا�ض  من  كثير   

الرا�صدين  بع�ض  اأن  كما  والماء.  ال�صابون  بدائل  ا�صتخدام  يمكنك 

وتحت  االأربية  في  ال�صابون  من  محددة  كمية  ا�صتخدام  يحبذون 

االإبطين.

الكريمات والغ�صول

عن  كبديل  المراهم  اأو  المرطبة  الكريمات  ا�صتخدام  يمكنك 

قبل  المبلل  الجلد  ودهن  يديك  على  �صغيرة  كمية  بو�صع  ال�صابون، 

ال�صطح  عن  االأو�صاخ  جميع  �صيزيل  فذلك  مجددًا.  بالماء  تنظيفه 

ويمنح جلدك طبقة رطبًة واقيًة.
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كما تتوفر اأنواع �صائلة من المرطبات والغ�صول يمكن ا�صتخدامها 

التي  المرطبات  ا�صتخدام  اأن  من  الرغم  وعلى  اال�صتحمام.  اأثناء 

تغ�صل بالماء اأكثر مالءمًة، اإال اأن المرطبات العادية قد تكون اأرخ�ض 

ثمنًا.

المنتجات اللطيفة على الجلد

منتجوها  يزعم  التي  اال�صتحمام  م�صتح�صرات  من  كثير  ي�صبب 

اأنها لطيفة على الجلد، كثيرًا من الم�صاكل. واالختبار الب�صيط الذي 

يمكن اأن ُيجرى على هذه الم�صتح�صرات، هو اأنها اإن منحت الب�صرة 

فمن  ذلك،  تفعل  لم  واأما  منتجوها.  يدعي  كما  فاإنه  دهنيًا،  طابعًا 

اإليها جلدك. ولكن عادة ما  التي يحتاج  الزيوت  اأنها تزيل  المرّجح 

تمنح زيوت اال�صتحمام المعتادة لالإكزيما الجلد طابعًا دهنيًا، وقد 

لها  التي  الم�صتح�صرات  ولكن  اأي�صًا،  جيدًة  االأخرى  الزيوت  تكون 

رائحة قوية، قد تهيج الجلد.

قّلل من اال�صتحمام

اأثناء اال�صتحمام  المرء لال�صتحمام يوميًا. فقد ت�صطر  ال يحتاج 

اإن  ولكن  بعدوى،  لالإ�صابة  يميل  اأو  ينّز  كان  اإن  الجلد  غ�صل  اإلى 

للحّكة فح�صب، فمن  الم�صببة  الجافة  باالإكزيما  تتعلق  الم�صكلة  كانت 

اال�صتحمام  وتفادي  المرطبات  من  الكثير  ا�صتخدام  الم�صتح�صن 

اأحيانًا. كما قد يزيد االغت�صال المفرط من خطر االإ�صابة باالإكزيما 

في الطفولة. ولهذا ال�صبب يكون من االأف�صل تفويت اال�صتحمام اأحيانًا.

الحّر

مبا�صرة  التعر�ض  ب�صبب  يكن  لم  ما  �صوءًا،  الحّكة  الحّر  يزيد 

الأ�صعة ال�صم�ض على الجلد. فالعمل في مكتب حار اأو الجلو�ض في �صّف 

حار اأو النوم في غرفة دافئة قد يزيد الحّكة �صوءًا.

دّوامة الحّك والهر�ض

يوؤدي الحّك اإلى الهر�ض، ما يثير حّكة في الجلد بدرجة اأكبر عند 

زوال تاأثير الهر�ض.

عالجات االإكزيما
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دّوامة الحّك والهر�ص

اأكبر عند زوال تاأثير  اإلى الهر�ض، ما يثير حّكة في الجلد بدرجة  يوؤدي الحّك 

�صوءًا.  االإكزيما  يزيد  ما  م�صتمرًا،  هر�صًا  الحّك  من  المزيد  ويعني  الهر�ض. 

وُتعرف هذه العملية بدوامة الحّك والهر�ض.

جلد طبيعي

اإكزيما ت�صبب حّكًة 

في الب�صرة

يعني  الحّكة  من  مزيد 

يزيد  ما  م�صتمرًا،  هر�صًا 

االإكزيما �صوءًا

يتم هر�ض مكان الحّكة

يزول  اأن  ما  اأكثر  الجلد  يحكك 

المفعول الفوري للهر�ض

راحة موؤقتة ب�صبب 

تاأثير الهر�ض
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يزيد  ما  م�صتمر،  هر�ض  حدوث  اإلى  الحّكة  من  المزيد  ويوؤدي 

االإكزيما �صوءًا. وتعرف هذه العملية بدوامة الحّك والهر�ض.

تفادي الحّر

 ي�صتح�صن اأن يرتدي االأطفال في النهار مالب�ض ال تعيق حركتهم، 

مع الحر�ض على التمّكن من اإزالة طبقات الثياب ب�صهولة عند االنتقال 

من جّو بارد اإلى جّو حار. فابحثي عن الغرفة االأكثر برودة في المنزل 

للحرارة.  اآخر  اأي م�صدر  اأو  المدفئة،  اأو  النيران  بعيدًا عن م�صدر 

على  للحفاظ  ال�صماكة  قليلة  مالب�ض  ارتداء  الرا�صدين  على  وينبغي 

البرودة.

الحفاظ على جّو منع�ض لالأطفال لياًل

تتزايد م�صكلة الحّك والهر�ض لياًل. فاالأطفال ال�صغار ال يمكنهم 

اإلبا�صهم  ب�صرورة  ت�صعرين  قد  لذا  بالحر،  اإح�صا�صهم  االإعراب عن 

مزيدًا من المالب�ض لتدفئتهم، في�صبب ذلك لهم حرًاّ وحّكة.

ونورد هنا ن�صائح ب�صيطة يجب اتباعها:

• الحر�ض على عدم تحميم الطفل بمياه �صاخنة جدًا قبل النوم. 	

فاإن خرج الطفل وكان جلده متوهجًا، فال يمكن اأن يبرد ب�صهولة 

بعد مرغه بالكريم واإلبا�صه ثيابه، لذا فمن المرّجح اأن ي�صاب 

بالحّر لياًل.

• فركه 	 عدم  على  الحر�ض  مع  جيدًا،  الطفل  جلد  تن�صيف  عليك 

بالمن�صفة

• منحه الوقت الكافي ليبرد جلده بعد اال�صتحمام قبل و�صع العالج 	

الليلي

• الحر�ض على اأن تكون مالب�ض النوم قطنيًة، مع العلم اأن المالب�ض 	

حين  �صعوبًة  اأكثر  الهر�ض  تجعل  واحدة  قطعة  من  تتكّون  التي 

يكون الطفل ن�صف نائم.

• الطفل 	 لمنح  �صوفية،  غير  واأغطية  قطينة  مالءات  ا�صتخدام 

مرونة الحركة لياًل. وقد يقدم لحاف م�صنوع من الري�ض الحّل 

االأن�صب. 

عالجات االإكزيما
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• التدفئة 	 اإطفاء جهاز  النوم، ما يعني  الحفاظ على برودة غرفة 

المركزي وفتح النافذة اأحيانًا.

• اأو 	 للنوم  يخلد  حين  �صاخنًا  الطفل  جلد  يكون  اأال  على  الحر�ض 

حين ي�صتيقظ لياًل.

• تجنب ال�صماح للطفل في اأن ي�صاركك �صريرك، كي ال تنتقل اإليه 	

حرارة ج�صمك اأو الحرارة من مالءات ال�صرير.

الكالب، القطط، الأح�شنة، الحمير

م�صكالت  بحدوث  تت�صبب  التي  االأربعة  الحيوانات  هي  هذه 

حيوان  امتالك  في  تفّكر  كنت  فاإن  لذا  غيرها.  من  اأكثر  االإكزيما 

األيف، في�صتح�صن اأن ت�صتعير واحدًا لحوالى اأ�صبوع، لترى كيفية رّدة 

فعل االإكزيما اأو الربو حياله.

ما الذي ي�صبب الم�صكلة؟

الحيوانات رّدة  اأو لعاب هذه  الموجود في فراء  البروتين  ي�صبب 

فعل لدى االأ�صخا�ض الذين يعانون من االإكزيما التاأتبية. كما يمكن اأن 

يت�صبب ذلك اأي�صًا بحدوث اأزمة ربو اأو ح�صا�صية اأنف. فحين يحتك 

تبداأ  اأو حّكة. ومن هنا  بالجلد، قد يظهر احمرارًا  الحيوان  بروتين 

دوامة الحّك والهر�ض وتزداد االإكزيما �صوءًا.

يلم�ض جفنيه،  ثم  كلبًا  االأزمة عادًة حين يالعب طفلك  تح�صل 

في  الجلد  يتلطخ  قد  كما  الحّكة.  ويثيرا  لونهما  ويحمّر  فيتورمان 

مناطق اأخرى من الج�صم، فيبداأ الطفل بالحّك مجددًا.

هل يمكن تفادي هذه الم�صكلة؟

الحّكة حتى في عدم  ت�صبب  التي  البروتينات  تبقى  قد  لالأ�صف، 

يق�صد  قد  التاأتبية  باالإكزيما  الم�صاب  فالطفل  الحيوانات.  وجود 

تكن  لم  لو  حتى  فعل  برّدة  وي�صاب  حيوانات،  فيه  �صخ�ض  منزل 

اإبقاء  الم�صتح�صن  من  لذا  الوقت.  ذلك  في  موجودًة  الحيوانات 

الم�صاكل،  من  للحّد  اإليه  اإدخالها  وعدم  المنزل  خارج  الحيوانات 

على الرغم من اأن ذلك ال يحول دون بقاء بروتيناتها على اليدين اأو 

المالب�ض اأو على اأفراد اآخرين من العائلة.
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كيف اأتعامل مع الم�صكلة؟

مالحظة  من  الطفل  حياة  من  االأولى  ال�صنوات  في  �صتتمّكن 

�صدفًة  تعر�صه  بعد  للطفل  م�صاكل  بحدوث  تت�صبب  التي  الحيوانات 

لها. ولكن ردة الفعل تتح�صن بمرور الوقت اأو تزداد �صوءًا.

من  المحدد  النوع  لهذا  الم�صتمر  التعر�ض  �صاأن  من  عادًة 

الحيوانات اأن يزيد رّدة الفعل �صوءًا، ولكن قد ال يعد الطفل متح�ّص�صًا 

تجاه هذا الحيوان بال�صبط في حال لم يتعر�ض له لعّدة �صنوات. لذا 

ينبغي تفادي تعر�ض االأطفال للحيوانات اإلى حين التاأكد من اأنهم ال 

يعانون من اأي رّدة فعل تجاهها.

هل علينا التخل�ض من حيوان العائلة االأليف؟

يطرح هذا ال�صوؤال بقّوة في ال�صنة الثانية من عمر الطفل حين 

كافية.  لفترة  وم�صتمرة  �صيئة  واالإكزيما  وا�صحًا  الت�صخي�ض  ي�صبح 

وقد ي�صعب اتخاذ قرار ب�صاأن االحتفاظ بالحيوان من عدمه.

عالجات االإكزيما



64

الإكزيما

فاإن ظهر لدى طفلك رّدة فعل وا�صحة بعد االحتكاك بالحيوان 

االأليف، يكون من �صبه الموؤّكد اأن هذا الحيوان ي�صاهم في االإ�صابة 

باالإكزيما. فحينئٍذ تكون العائلة م�صطرة اإلى اتخاذ القرار ال�صعب 

والتخّلي عن الحيوان.

ولكن  وا�صحًة،  االأليف  الحيوان  تجاه  الفعل  رّدة  تكن  لم  اإن  اأما 

فحاول  وطاأتها،  من  للحد  �صيء  اأي  فعل  وتريد  جدًا  �صيئة  االإكزيما 

مراقبة اأثر لعب طفلك مع الحيوان االأليف في فترة بعد الظهر. فهل 

اأو العطا�ض؟ فاإن لم تح�صل على جواب  ي�صبب ذلك بازدياد الحّكة 

�صاٍف، فحاول القيام بفترة ف�صل، بحيث ال يت�صارك الطفل والحيوان 

االأليف غرفة واحدة، على اأن يقيما في اأق�صام مختلفة من المنزل. 

الحيوان  اإبقاء  حاول  طابقين،  من  مكّون  منزل  في  تقيم  كنت  فاإن 

االأليف في الطابق ال�صفلي. فاإن الحظت اأن االأمور تح�ّصنت، فحاول 

ال�صماح لطفلك باللعب مجددًا مع الحيوان االأليف لروؤية ما اإذا كان 

و�صعه �صي�صوء مجددًا.

ولكن مهما كان تاأثير الحيوان االأليف في اإ�صابة الطفل باالإكزيما، 

اإبقاء الحيوان خارج غرفة النوم. فحتى  فعليك دائمًا الحر�ض على 

لبروتين  الطفل  تعّر�ض  اإن  خطيرة  �صت�صبح  ال�صغيرة  الفعل  رّدة 

الحيوان االأليف ما بين 8 و10 �صاعات متوا�صلة.

هل يمكننا الح�صول باأمان على حيوان األيف؟

يمكن االإجابة عن هذا ال�صوؤال بمراقبة رّدة الفعل تجاه احتكاك 

من  الوبر  نوع  يختلف  قد  ولكن  �صديق.  لدى  األيف  بحيوان  الطفل 

كلب اإلى اآخر. ولهذا ال�صبب اأطلقت جمعية تعنى بالرفق بالحيوانات 

في بريطانيا برنامجًا يمّكن الطفل من لقاء حيوان األيف ومالعبته 

وا�صطحابه في نزهة قبل اأن تتبناه العائلة، وذلك لمعرفة ما اإذا كان 

الطفل يعاني من اأي رّدة فعل تجاهه، ولكن النتيجة لي�صت م�صمونة 

دائمًا.
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عثة الغبار المنزلي

ال�صجاد  في  خ�صو�صًا  المنزل،  اأرجاء  جميع  في  المنزلي  الغبار  عثة  تتواجد 

واالأثات الناعم واالأ�صّرة. وغالبًا ما يعاني االأطفال الم�صابون باالإكزيما من رّدة 

ويمكن  واالأزيز.  والعط�ض  الحّكة  يزيد من حدوث  ما  المنزلي  الغبار  عثة  فعل 

اتخاذ اإجراءات عديدة للحّد من هذه الم�صكلة.

عثة الغبار المنزلي

قد يحتوي الغبار في المنزل على عثة الغبار، وهو كائن مجهري 

�صغير تت�صاقط بروتيناته في البيئة المحيطة به. وتتواجد عثة الغبار 

على االأ�صطح المغّبرة في ال�صجاد واالأثاث الناعم مثل فر�ض االأ�صّرة. 

وغالبًا ما يعاني االأطفال الم�صابون باالإكزيما من رّدة فعل من عثة 

الغبار، ما يوؤدي اإلى ازدياد حدوث الحّكة والعط�ض واالأزيز.

ال�صيطرة على عثة الغبار المنزلي

يمكن التعامل مع عثة الغبار من خالل القيام باإجراءات روتينية 

تهدف اإلى الحّد منها في المنزل. ومن االأف�صل البدء من غرفة النوم 

الأنها المكان الذي يق�صي فيه الطفل الجزء االأكبر من وقته:

• يعلق 	 الذي  واالأثات  والقديم  ال�صميك  ال�صجاد  ا�صتخدام  تجنب 

اأو  بالم�صمع  مغطاًة  االأر�صية  تكون  اأن  االأف�صل  ومن  الغبار.  به 

البال�صتيك اأو اأر�صية مجردة.

الو�صادة

الفرا�ض

�صورة مكبرة لعثة 

الغبار المنزلي ال�صجاد

عالجات االإكزيما
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• الحر�ض على اأال تحتوي مالءات ال�صرير على ال�صوف اأو الري�ض، 	

وعلى اأن تكون جديدًة ن�صبيًا.

• عثة 	 لقتل  مئوية  درجة   60 حرارة  في  بانتظام  المالءات  غ�صل 

الغبار المنزلي وبي�صها بهدف التخّل�ض من البروتينات الم�صببة 

للح�صا�صية.

• فاإن 	 بتجميدها.  وبي�صها  المنزلي  الغبار  عثة  قتل  اأي�صًا  يمكن 

كنت ترغب في غ�صل لعبة طرية، من االأف�صل و�صعها في الثالجة 

حوالى يوم، ومن ثّم غ�صلها.

• �صعر 	 من  بقايا  الفرا�ض  اأو  ال�صرير  يحتوي  اأال  على  الحر�ض 

ح�صان، وعلى اأن تكون جديدًة ن�صبيًا.

• يجب ح�صو الو�صادة باالألياف ال�صناعية بداًل من الري�ض.	

• يمكن لغطاء بال�صتيكي على الفرا�ض اأن يخفف من م�صتوى الغبار 	

المت�صاعد من ال�صرير.

• االأدراج 	 وداخل  النوافذ  و�صكك  الرفوف  مثل  االأ�صطح  تنظيف 

بقما�صة مبللة لم�صح الغبار.

• امت�صا�ض 	 قادرة على  االأقم�صة  بع�ض  اأن  ال�صركات  بع�ض  تزعم 

اأ�صهل  ا�صتخدامها  ف�صيكون  ذلك  �صّح  فاإن  جافة،  وهي  الغبار 

الإزالة الغبار.

• تنظيف الغرفة بانتظام با�صتخدام المكن�صة الكهربائية.	

يمكن اللجوء اإلى تقنيات اأخرى للق�صاء على كّل اآثار عثة الغبار، 

الذي  للعثة  الم�صاد  الرذاذ  با�صتخدام  النوم،  غرفة  في  خ�صو�صًا 

وا�صتعمال  االأليفة  الحيوانات  ومحال  ال�صيدليات  بع�ض  في  يتوفر 

المكان�ض الكهربائية ذات الطاقة الكبيرة والمالءات. ولكن الحد من 

وجود عثة الغبار في غرفة النوم ال يوؤدي بال�صرورة اإلى الحفاظ على 

الجلد.

من  اأ�صّرة  مالءات  ا�صتخدام  اأن  اإلى  الدرا�صات  بع�ض  اأ�صارت 

مكان�ض  ا�صتخدام  اإلى  باالإ�صافة  الثمن،  باهظة  »غور–تيك�ض«   نوع 

في  ي�صاهم  الح�صرية،  والمبيدات  ب�صّدة  الغبار  تمت�ّض  كهربائية 

تخفيف االإ�صابة باالإكزيما التاأتبية. كما يمكن لالأغطية البال�صتيكية 
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االأرخ�ض ثمنًا اأن تعود بالنفع اأي�صًا، ولكن النوم فيها قد يكون مزعجًا 

قلياًل. وال يبدو اأن القطن يتحلى بنف�ض بالجودة، على الرغم من اأن 

الجدل ال يزال دائرًا حول ذلك.

الطعام والنظام الغذائي

على الرغم من االهتمام الكبير في هذا المو�صوع، اإال اأنه لم يتم 

واالإكزيما.  الطعام  اأنواع  بين  تربط  تحديد عالقة  اإلى  التو�صل  بعد 

ولكن ما ال �صّك فيه هو اأن تجنب االأطفال تناول بع�ض اأنواع الطعام 

التي  االأطعمة  تحديد  اأحيانًا  ي�صعب  قد  ولكن  بالفعل.  فرقًا  يحدث 

مكونات  يكون من  ربما  فيه  الم�صكوك  فالطعام  الدور.  تمار�ض هذا 

ماأكوالت اأخرى، خا�صة في ما يتعلق بالمواد الغذائية الم�صّنعة.

ويمكن اأحيانًا مالحظة اآثار بع�ض االأطعمة المحددة في غ�صون 

بلطخات حمراء  باالإ�صابة  االأطعمة  ت�صبب  ما  وغالبًا  فقط.  �صاعات 

الفعل  رّدات  وت�صبح  �صوءًا.  االإكزيما  يزيد  ما  والهر�ض،  الحّكة  تثير 

يحققه  الذي  التح�صن  بعد  وا�صحًة  عادًة،  نالحظها  ال  قد  التي 

المري�ض اإن تفادى نوعًا معينًا من الطعام لفترة من الوقت.

باالإكزيما  االإ�صابة  حال  في  م�صاكل  ت�صبب  التي  االأطعمة  اأما 

التاأتبية، فت�صمل:

• حليب البقر وم�صتقاته	

• البي�ض	

• ال�صمك	

• الخ�صار مثل البازالء وال�صويا والف�صولياء	

• الفول ال�صوداني	

• اأنواع مختلفة من المك�صرات، ولكن ب�صورة اأقل. 	

هل يمكن اإحداث تغييرات في النظام الغذائي اأن ي�صاعد؟

م�صتقات  تفادي  اأحدث  اأنه في حال  الدرا�صات  الكثير من  يفيد 

حليب البقر فرقًا لدى الطفل الم�صاب باالإكزيما، فمن المرجح اأن 

يكون ذلك في االأ�صهر الثمانية ع�صر االأولى من حياته. غير اأن بع�ض 

اأ�صحاب التجارب ال�صخ�صية يقولون اإن النظام الغذائي يحدث فرقًا 

عالجات االإكزيما
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اأحيانًا بعد ال�صهر الثامن ع�صر. ولكن هوؤالء هم ا�صتثناء، الأن التاريخ 

الذي ي�صهد على ا�صتنتاجاتهم وا�صح. فعلى �صبيل المثال يقول االأهل 

»كّلما اأكل الجبنة، ي�صبح جلده محمرًا ويبداأ بالحّك«، اأو »ما اأن ت�صع 

حبة فول �صوداني في فمها، حتى تنتفخ �صفتاها«.

حميات تقوم على ا�صتنثاء بع�ض االأطعمة

من  اأنواعًا  اأو  نوعًا  ا�صتثناء  عليك  الغذائية،  الحمية  هذه  في 

هذه  اتباع  ولكن  المتاعب.  لك  ت�صبب  اأنها  في  ت�صّك  التي  االأطعمة 

ولذا  التغذية.  ب�صوء  باالإ�صابة  يهددك  وقد  �صعبًا،  يكون  قد  الحمية 

باإ�صراف  اإال  الحمية  هذه  االأ�صخا�ض  اتباع  يتم  اأال  عادًة  ُين�صح 

اخت�صا�صي تغذية.

كيف يمكن الخت�صا�صي التغذية اأن ي�صاعد؟

الطعام  بالفعل  ا�صتثنيت  اأنك  من  التغذية  اخت�صا�صي  �صيتاأكد 

على  �صيحر�ض  كما  الغذائي،  نظامك  من  اأمره  في  ت�صك  الذي 

تعوي�صك عن الطعام الذي افتقدته باأنواع غذاء اأخرى.

اإعادة  كيفية  فهم  على  اأي�صًا  التغذية  اخت�صا�صي  �صي�صاعدك 

اإدخال بع�ض االأطعمة اإلى نظامك الغذائي. ويح�صل ذلك عادًة في 

فترة زمنية تتراوح بين 3 و7 اأيام، حتى يالحظ حدوث اأي رّدة فعل 

اإدخال الطعام  اإعادة  اإلى  اأن تنتقل  لو كانت بطئيًة، قبل  تطراأ حتى 

المعني اإلى نظامك الغذائي.

هل �صينفع هذا النوع من الحمية؟

من ال�صعب تحديد نتائج هذا النوع من الحمية، خا�صًة في االأمد 

الذين  االأطفال  من  مجموعة  الدرا�صات  اإحدى  �صملت  فقد  البعيد. 

النوع،  واتبعوا حميًة �صارمًة من هذا  ال�صديدة  االإكزيما  يعانون من 

الذين  اأولئك  لدى  وا�صحة  فائدة  اأي  تظهر  لم  �صهرًا   12 بعد  ولكن 

التزموا بالحمية.

عليها  تعتمد  اأن  يمكن  وا�صحًة  حوادث  ثمة  يكون  حين  ولكن 

ولكن  االأطعمة.  بع�ض  ا�صتثناء  تبرر  حاجة  ثمة  يوجد  فال  العائلة، 

بغياب هذا التاريخ من ال�صوابق، ت�صبح الحمية و�صيلًة احتياطية.
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النظام الغذائي لالأم في فترة الحمل

في  الحليب  م�صتقات  تاأثير  تناولت  علمية  درا�صة  حديثًا  ن�صرت 

حّدتها.  ومدى  باالإكزيما  الجنين  اإ�صابة  احتمال  في  الحمل  فترة 

امراأًة   334 تناولت  بيانات  اإلى  درا�صتهم  في  الباحثون  وا�صتند 

من  البتة  يغير  لم  الحليب  م�صتقات  تفادي  اأن  وظهر  واأطفالهن. 

احتمال االإ�صابة باالإكزيما، بل على العك�ض كان اأثر ذلك �صلبيًا، واأدى 

اإلى تخفيف وزن الطفل.

النظام الغذائي لالأم في فترة االإر�صاع

اإن كان ا�صتهالك االأم لحليب البقر  من غير الوا�صح حتى االآن 

ثديها  حليب  من  تر�صعه  الذي  طفلها  اإ�صابة  في  يوؤثر  والبي�ض 

المر�صعات  االأمهات  تفادي  اأن  درا�صة  نتائج  واأظهرت  باالإكزيما. 

تناول م�صتقات حليب البقر والبي�ض قد ي�صاعد اأطفالهن، خ�صو�صًا 

اإن كانوا يتحدرون من عائلة تتمتع بتاريخ حافل باالإكزيما. 

غني  غذائي  نظام  اتباع  اأن  اإلى  جديدة  درا�صات  اأ�صارت  وقد 

االإكزيما  من  يخفف  قد  والر�صاعة  الحمل  فترة   في  بالبروبيوتيك 

لدى الطفل )انظر �صفحة 138(.

الر�صيع وفطامه

ت�صير بع�ض االأدلة اإلى اأن االأطفال الذي ُيفطمون في وقت مبكر 

يعانون من االإكزيما ب�صكل اأكبر من االأطفال الذين ُيفطمون في وقت 

اأنه  اإال  اأن االأدلة لي�صت حا�صمًة بما يكفي،  متاأخر. وعلى الرغم من 

ال�صلبة.  الماأكوالت  الطفل  اإطعام  في  اال�صتعجال  عدم  ُي�صتح�صن 

للتعر�ض الأطعمة  ُيفطمون في وقت متاأخر، عر�صًة  الذين  فاالأطفال 

تزيد من حالة االإكزيما اأقل مّمن ُيفطمون في عمر مبكر.

اال�صتمرار في االإر�صاع

ولكن  االإكزيما،  حّدة  مدى  في  االإر�صاع  في  اال�صتمرار  يوؤّثر  قد 

االأدلة على ذلك ال تزال �صعيفًة. وقد اأظهرت درا�صة حديثة �صملت 

اآثار  وجود  عدم  )بريطانيا(  بري�صتول  في  طفل  اآالف   7 من  اأكثر 

ولذا  االإكزيما.  من  يعاني  الذي  الطفل  جلد  على  للر�صاعة  اإيجابية 

عالجات االإكزيما
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فقرار االأم في اال�صتمرار باالإر�صاع �صيتاأثر بعوامل اأخرى، مثل مدى 

�صهولة االإر�صاع وحّدة االإكزيما والتجربة ال�صابقة مع اأطفال اآخرين 

وتاريخ العائلة مع االإكزيما.

بدائل حليب البقر

ولكن  البقر.  حليب  من  بدياًل  وال�صويا  الماعز  حليب  ُي�صتخدم 

من  النوعين  هذين  من  بالح�صا�صية  المرء  ُي�صاب  اأن  اأي�صًا  يمكن 

الحليب. فحوالى 10 % من االأطفال الذين يعانون من م�صاكل تجاه 

حليب البقر، يعانون اأي�صًا من الح�صا�صية تجاه بروتين ال�صويا. كما 

اأن ثّمة �صكوك حول مدى مالءمة حليب الماعز لمعدة طفل ال يزال 

دون ال�صّتة اأ�صهر من عمره.

حليب االأطفال ال�صناعي

ع واالأطفال،  يمكن اإعطاء هذا النوع من حليب الهيدروليزات للر�صّ

وهو عبارة عن م�صحوق من حليب البقر ُحّول فيه البروتين اإلى �صكل 

الح�صا�صية  من  يعانون  الذين  االأ�صخا�ض  لدى  فعل  رّدة  ي�صبب  ال 

والكربوهيدرات  الد�صم  كامل  على  يحافظ  ولكنه  البقر،  حليب  من 

والمعادن والفيتامينات الموجودة في الحليب. ويتوفر هذا النوع من 

الحليب في ال�صيدليات.

وقد ُيعطى هذا الحليب للطفل حين اتباعه حميًة غذائيًة باإ�صراف 

اخت�صا�صي. وُيعّد هذا النوع من الحليب عادًة البديل االأف�صل لحليب 

البقر، في حال االحتياج اإلى بديل طويل االأمد. 

الم�صافات الغذائية

قد تحتوي االأطعمة ال�صناعية على م�صافات تزيد مدة �صالحيتها 

الم�صافات  هذه  مثل  ذكر  عادًة  ويتم  ونكهتها،  لونها  وتح�صن 

الم�صافات  هذه  دور  اأن  غير  المنتوج.  غالف  على  الم�صتخدمة 

من  كثير  لدى  غالبًا  يظهر  ال  فمثاًل،  مجهواًل.  يزال  ال  االإكزيما  في 

االأ�صخا�ض المقتعنين اأن التارتازين ي�صبب لهم م�صكلة، اأي رّدة فعل 
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عند خ�صوعهم الختبار بتناول جرعة منه.

ولكن قد توؤثر بع�ض الم�صافات في بع�ض االأ�صخا�ض اأحيانًا. واأبرز 

هذه الم�صافات هي �صباغ اأزو )ملونات الطعام( وحافظات بينزوات 

)لحفظ الطعام(، والتي ترد عادًة تحت الفئة »ه«. ومن الم�صتح�صن 

على  واالعتماد  الم�صافات  هذه  على  تحتوي  التي  االأطعمة  تفادي 

منتجات طازجة.

العدوى

قد يكون لالإ�صابة بعدوى فيرو�صية اأو بكتيرية دور كبير في تدهور 

تت�صاعف  مجهرية  كائنات  فالبكتيريا  باالإكزيما.  الم�صاب  و�صع 

احمرارًا  عادة  ت�صبب  وهي  مختلفة.  بو�صائل  الب�صر  بين  وتنت�صر 

ولطخات من التقيح، قد تكون �صاخنًة وطريًة ومنتفخًة.

اأّما الفيرو�صات فال تعي�ض من تلقاء نف�صها، بل هي عبارة عن تكتل 

الخاليا.  يغزو  الذي  الريبي  الحم�ض  اأو  النووي  الحم�ض  �صغير من 

اآلية الخلية التي تغزوها لتتكاثر وتغزو خاليا اأخرى.  وهي ت�صتخدم 

واأما الم�صاكل التي تثير قلقنا هنا فتتعلق بالعداوى في الجلد، ولي�ض 

الجدري.  اإلى ظهور طفح جلدي مثل  توؤدي  اأخرى  واأمرا�صًا  عداوى 

وال يبدو وجود ثمة خطر مع العداوى الفطرية )انظر �صفحة 24(.

العداوى البكتيرية

حين ت�صاب باالإكزيما، يت�صقق الجلد وي�صبح اأكثر عر�صة للنّز 

والتق�ّصر، ما يجعلك اأكثر عر�صًة للعداوى البكتيرية. وتوؤدي العدوى 

واالإ�صابة  االإ�صابة  تدهور  في  ي�صاهم  ما  حّكة،  حدوث  اإلى  عادة 

بدوامة من العدوى والعدوى الجديدة التي قد ي�صعب اإيقافها. وتكون 

العنقودية  البكتيريا  هي  الحالة  هذه  في  المعنية  البكتيريا  �صالالت 

)�صتريبتوكوكو�ض(.  ايري�ض( والعقدية  )�صتافيلوكوك�ض  الذهبية 

تنت�صر  ولكنها  الب�صر،  البكتيريا عادًة على جلود جميع  وتنت�صر هذه 

ب�صورة اأكبر عند الم�صابين باالإكزيما.

عالجات االإكزيما
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مثل  الدافئة  والتجعدات  االأنف  جوف  في  البكتيريا  هذه  تعي�ض 

منطقة ما تحت االإبطين اأو االأربية والظهر والحلق. ويوجد لدى حوالى 

90 % من االأطفال الم�صابين باالإكزيما البكتيريا العنقودية الذهبية 

على جلودهم في معظم الوقت، مقارنة بـاأقل من ثلث االأطفال الذين 

دون  من  البكتيريا  الجميع  يحمل  قد  ولكن  االإكزيما.  من  يعانون  ال 

اإظهار اأي عالمات لالإ�صابة. 

ُيعد الحوؤول دون التعر�ض لالإ�صابة عامل مهم في تفادي العوامل 

االإكزيما �صوءًا. فمن ال�صعب تفادي االحتكاك مع جميع  التي تزيد 

بالذين  االحتكاك  تفادي  الممكن  من  ولكن  البكتيريا.  م�صادر 

يحملون كميًة كبيرًة من البكتيريا، مثل االأ�صخا�ض الذين يعانون من 

المدر�صة  في  اآخر  طفل  اأو  اليدين  في  ملتهب  جلد  اأو  ملتهبة  جراح 

م�صاب بالقوباء.

وت�صمل عالمات االإ�صابة بعدوى بكتيرية:

• ات�صاع كبير في المنطقة الم�صابة باالإكزيما	

• ازدياد الحّكة	

• ق�صرة ذهبية ونزيز	

• ازدياد االحمرار والحّكة	

• بع�ض اأنواع االلتهابات التي تجعلك ت�صعر بال�صوء والحرارة	

يتطلب العالج الرئي�صي لالإكزيما مقاربة مدمجًة، تقوم اأواًل على 

للتخل�ض  القوباء(  عالج  )مثل  للبكتيريا  م�صادة  عقاقير  ا�صتخدام 

من العدوى )انظر عالج القوباء في ال�صفحة 23(، ومن ثم ا�صتعمال 

كريمات �صتيرويدية ومراهم للحد من االإكزيما.

كيف اأتفادى العداوى البكتيرية المتكررة؟

ُيعّد تجدد االإ�صابة باالإكزيما م�صكلة متكررة و�صعبة. لذا عليك 

اإ�صابة  التي قد تعيد  للبكتيريا  االأ�صباب المحتملة  اأن تحاول تحديد 

الجلد، فعالجها وحاول تفاديها. كما قد تنتقل البكتيريا من فرد في 

العائلة اأو �صديق في المدر�صة اأو اأي �صخ�ض قريب اأو من اأي مكان اآخر 
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اأداة عالجية ملوثة. فيمكن للمراهم  اأو حتى من  اإلى ج�صم طفلك، 

منتهية ال�صالحية مثاًل، اأو التي ُو�صعت فيها اأ�صابع مت�صخة، اأن تكون 

م�صدرًا للبكتيريا التي تنتقل اإلى الجلد عند تلقي العالج.

م�صاب  جلد  منطقة  فهو  للبكتيريا  �صيوعًا  االأكثر  الم�صدر  اأما 

فت�صمل  االأخرى  االحتماالت  واأما   .)22 ال�صفحة  )انظر  القوباء  اأو 

مواقع دافئة ورطبة في الج�صم، خ�صو�صًا في جوف االأنف الذي هو 

بمثابة م�صتوعب للعداوى.

اأن تعي�ض في االأنف حتى بعد تناول جرعة من  للبكتيريا  ويمكن 

الم�صادات الحيوية عبر الفم. ولذا فالطريقة االأمثل للتخل�ض منها 

فهي بدهن جرعة من المراهم التي تحتوي على م�صادات حيوية على 

االأنف.

فاطلب من طبيبك اأخذ م�صحة من داخل اأنف طفلك لمعرفة ما 

اإذا كانت توجد كمية كبيرة من البكتيريا في االأنف. واأما اإن ا�صتمرت 

الم�صكلة، فاطلب منه اأخذ م�صحة من اأفراد اآخرين في العائلة، فربما 

كانت البكتيريا تنتقل منهم اإلى الطفل الم�صاب باالإكزيما، ما ي�صبب 

اإ�صابته بمزيد من العدوى بعد كّل جرعة عالج.

الم�صادات  تقاوم  البكتيريا  الأن  بالعدوى،  االإ�صابة  تتكرر  قد 

الحيوية الم�صتخدمة. وتعني المقاومة البكتيرية اأن البكتيريا طّورت 

من  يتمكن  فال  محدد،  حيوي  م�صاد  مع  للتفاعل  جديدًة  اأ�صاليب 

الق�صاء عليها. ويمكن التحقق من المقاومة البكتيرية باأخذ م�صحة 

على  قطن  م�صحة  با�صتخدام  وذلك  بالعدوى،  الم�صاب  الجلد  من 

عود، ويتم اإر�صال الم�صحة اإلى المختبر لفح�صها.

عالجات االإكزيما
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فح�ص الإ�شابة بعدوى بكتيرية

م�صدر  تعرف  اأن  المفيد  من  لذا  �صائع،  اأمر  باالإكزيما  االإ�صابة  تجدد  اإن 

البكتيريا التي ت�صبب تجدد العدوى ونوعها. لذا يتم اأخذ عينة من اأنفك وتزرع 

في المختبر ثّم تفح�ض تحت المجهر.

ت�صتخرج عينة من البكتيريا 

المنطقة  من  م�صحة  باأخذ 

الم�صابة با�صتخدام قطنة 

زجاجة 

لو�صع العينة 

والم�صحة

تو�صع العينة في �صحن لزرعها

تو�صع العينة التي 

يتعين زرعها في 

حا�صنة على درجة 

الحرارة المثالية 

لنمّو الكائنات 

المجهرية

تتكاثر الكائنات المجهرية لت�صكل 

م�صتعمرات، ثم يتم تلوين البكتيريا 

لتحديدها ب�صكل اأف�صل

ي�صتخدم المجهر لتحديد الكائنات 

المجهرية المعنية
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التي  الحيوية  والم�صادات  البكتيريا  نوع  المختبر  تقرير  يحدد 

تق�صي عليها. ولكن غالبًا ال يكون م�صدر العدوى وا�صحًا، وال توجد 

اأي مقاومة بكتيرية. وفي هذا الحالة ربما يكمن �صبب تجدد االإ�صابة 

بالعدوى في الجلد، ولي�ض في البكتيريا بحد ذاتها.

يزيد احتمال تجدد االإ�صابة بالعدوى في حال ظّل الجلد م�صابًا 

ت�صطر  وربما  الن�صطة.  واالإكزيما  والهر�ض  الحّك  ب�صبب  وينز، 

وبعدها  العالج  فترة  اأثناء  في  اأقوى  لالإكزيما  عالج  ا�صتخدام  اإلى 

�صفحة  )انظر  للبكتيريا  م�صاد  عالج  باتباع  االلتزام  مع  مبا�صرة، 

.)109

بكتيريا عنقودية ذهبية مقاومة للميثي�صيلين 

ي�صتخدمه  اإذ  بريطانيا،  في  �صيئًة  �صمعًة  اال�صم  هذا  اكت�صب 

اليوم  بات  ولكنه  الم�صت�صفيات،  نظافة  مدى  اإلى  موؤ�صرًا  البع�ض 

اأي�صًا. فالبكتيريا العنقودية الذهبية المقاومة  منت�صرًا في المجتمع 

اأنواع البكتيريا االأخرى من البكتيريا  للميثي�صيلين ال تعد اأخطر من 

االعتيادية،  الحيوية  للم�صادات  مقاومة  ولكنها  الذهبية،  العنقودية 

لذا ت�صعب معالجة هذه العدوى بالطريقة الروتينية.

العنقودية  بالبكتيريا  منها  تعاني  التي  االإكزيما  اأ�صيبت  اإن 

تلقي  عند  فقط  قلياًل  تهداأ  فقد  للميثي�صيلين،  المقاومة  الذهبية 

العالج بوا�صطة الم�صادات الحيوية العادية. ويتطلب العالج الفّعال 

مزيجًا من اأكثر من م�صاد حيوي واحد يوؤخذ عبر الفم، ف�صاًل عن 

ا�صتخدام المطّهرات عند اال�صتحمام ومطهرات لغ�صل اليدين.

كما يف�صل اأن يفح�ض الطبيب م�صحًة من االأنف للتاأكد من عدم 

وجود البكتيريا هناك. وفي حال وجودها، تتم معالجتها با�صتخدام 

مرهم اإ�صافي يحتوي على م�صاد حيوي. ويجب اأخذ م�صحة جديدة 

من الجلد عند االنتهاء من تناول جرعة العالج، لتحديد ما اإذا كان 

العالج فّعااًل.

عالجات االإكزيما
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العداوى الفيرو�صية

فيرو�ض الهرب�ض )الحالأ الب�صيط(

تت�صبب االإ�صابة بفيرو�ض الهرب�ض بظهور بقع طرية ت�صبب الوخز 

على ال�صفة، فت�صكل لطخات من القيح في مجموعات اأو ب�صكل متفرق.

ويعاني الم�صابون من الوخز عادة قبل 24-48 �صاعًة من ظهور 

البقع. 

اأولية  اإ�صابة  بعد  االأع�صاب،  جذور  في  الفيرو�ض  هذا  ويعي�ض 

اأوقات  ال�صطح في  اإلى  الفيرو�ض ويظهر  ويتكاثر  الطفولة.  �صني  في 

مختلفة، مثل:

• بع�ض االأوقات في الدورة ال�صهرية	

• عند التعر�ض الأ�صعة ال�صم�ض القوية	

• �صبيل 	 على  بالتعب،  المرء  ي�صعر  حين  اأو  المر�ض،  فترات  في 

المثال بعد االإ�صابة بعدوى �صدرية

يت�صبب  قد  ما  التكّون،  حيث  البقع  من  الهرب�ض  فيرو�ض  يتناثر 

توؤدي  فقد  االإكزيما.  من  يعانون  الذين  لالأ�صخا�ض  م�صاكل  بحدوث 

�صريع  انت�صار  اإلى  بالهرب�ض  االإكزيما  من  يعاني  ما  �صخ�ض  اإ�صابة 

للقيح في م�صاحة وا�صعة من ج�صمه. في�صعر المري�ض بال�صوء اإ�صافة 

اإلى االإنزعاج الذي ي�صّببه له جلده.

الهريبية.  باالإكزيما  بالهرب�ض  االإ�صابة  من  النمط  هذا  ويعرف 

ت�صيب  اأنها  اإال  االأطفال،  لدى  �صيوعًا  اأكثر  اأنها  من  الرغم  وعلى 

الرا�صدين اأي�صًا. ويدرك معظم االأهل الذين يرون اأن طفلهم ي�صاب 

اأكثر حّدًة،  اأنها  اأو معظم الرا�صدين الذين ي�صابون باأنف�صهم،  بها، 

واأنها تتغير ب�صكل اأ�صرع من االإكزيما العادية.

الم�صادة  العقاقير  بوا�صطة  للعالج  الهريبية  االإكزيما  وتحتاج 

للفيرو�صات التي تحقن في ال�صرايين. ويتطلب ذلك دخول الم�صاب 

اإلى الم�صت�صفى، حيث يو�صل اأحد �صرايينه بم�صل لتو�صيل جرعات 

منتظمة من العالج.
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الهرب�ص )الحالأ الب�شيط(

عن  تنتج  ال�صفة،  على  الوخز  ت�صبب  طرية  بقع  �صكل  في  عادًة  الهرب�ض  يظهر 

بالهرب�ض  االإكزيما  اإ�صابة �صخ�ض ما يعاني من  توؤدي   االإ�صابة بفيرو�ض. وقد 

اإلى انت�صار �صريع للقيح في م�صاحة وا�صعة من ج�صمه.

الهرب�ض  من  يعانون  اأ�صخا�ض  احتكاك  عدم  على  احر�ض 

باأ�صخا�ض يعانون من االإكزيما. كما عليك اإعطاء اأي فرد من العائلة 

ُي�صاب بالهرب�ض عالجًا بوا�صطة الكريمات الم�صادة للفيرو�ض )مثل 

الم�صاد  بالكريم  واحتفظ  ال�صيدليات.  في  المتوفر  االأ�صيكلوفير( 

اأول فر�صة ممكنة، في حال  في  الثالجة، ال�صتخدامه  في  للفيرو�ض 

�صعرت اأنت اأو اأحد اأفراد عائلتك بالوخز. فمن �صاأن العالج المبكر 

تقلي�ض مّدة عي�ض الهرب�ض والمّدة التي يتناثر خاللها الفيرو�ض. كما 

اأي�صًا،  يت�صبب بحدوث م�صاكل  اأن  التنا�صلي  الهرب�ض  لفيرو�ض  يمكن 

ويتعين اتخاذ اإجراءات مماثلة.

�صورة مكبرة 

لفيرو�ض الهرب�ض 

لة للتقّرح �صورة مكبرة مف�صّ

عالجات االإكزيما
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بالهرب�ض،  االإكزيما  من  يعانون  الذين  االأ�صخا�ض  ي�صاب  قد 

فاإن تكررت االإ�صابة كثيرًا في�صتح�صن اأن تناق�ض تناول عالج م�صاد 

اأكثر  الفموي  فالعالج  المعالج.  طبيبك  مع  فمويًا  يوؤخذ  للفيرو�ض 

فعاليًة من الكريم، ولكن اآثاره الجانبية غير معروفة. كما قد يتطلب 

مثل هذا العالج الح�صول على و�صفات طبية، ف�صاًل عن اأنه ي�صبب 

مقاومة فيرو�صية في حال ا�صتخدامه ب�صكل مفرط.

الملي�صاء المعدية

الحميم.  الج�صدي  باالت�صال  تنتقل  �صائعة  فيرو�صية  عدوى  هي 

وتظهر على �صكل تكتالت �صغيرة لوؤلوؤية على الجلد، وغالبًا ما يكون 

لها �صكل غميزة �صغيرة في االأعلى.

ونادرًا ما ت�صبب هذه االإ�صابة الحّكة اأو االألم، وتزول عادة وحدها 

في فترة تتراوح ما بين 6 اأ�صهر  و18 �صهرًا عند ت�صّكل المناعة تجاهها.

باأزمات  التاأتبية  االإكزيما  من  يعانون  الذين  االأطفال  ي�صاب 

وت�صيب  المعتاد،  من  انت�صارًا  اأكثر  اأحيانًا  تكون  معدية  ملي�صاء 

المرفقين  وخ�صو�صًا  باالإكزيما،  الم�صابة  المناطق  خا�ض  ب�صكل 

والع�صالت القاب�صة وما خلف الركبتين واالأربية. وتجدر االإ�صارة اإلى 

فتتو�صع  الهر�ض  من  يزيد  ما  المواقع،  هذه  في  تتدهور  االإكزيما  اأن 

الملي�صاء المعدية. 

وعلى الرغم من تجربة عدة اأ�صاليب، اإال اأنه ال يوجد عالج فّعال 

بحدوث  تتمثل  �صيئة  جوانب  للعالجات  اأن  كما  المعدية.  للملي�صاء 

االألم وظهور الخدو�ض وانت�صار الفيرو�ض.

وبما اأن العدوى تخّف في النهاية، يرى الكثيرون في بريطانيا اأنه 

وتعد  التدخل طبيًا.  قبل  المناعة  تت�صكل  االنتظار حتى  االأف�صل  من 

لالأ�صخا�ض  �صروريين  االإكزيما  وعالج  بالب�صرة  االإ�صافية  العناية 

بال�صمادات  المنطقة  تغليف  ي�صمل ذلك  باالإكزيما. وقد  الم�صابين 

في حال �صّكل الهر�ض وانت�صار الفيرو�ض م�صكلًة كبيرًة )انظر �صفحة 

129(. وال ت�صطر االأم اإلى عدم اإر�صال طفلها اإلى المدر�صة، ولكن 

اأن يكون له من�صفته الخا�صة. ولكن حين تخمد الملي�صاء  ُي�صتح�صن 

المعدية، فقد تخّلف ندوبًا �صغيرة ، قد تبقى ل�صنوات اأحيانًا. 
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الملي�شاء المعدية

الحميم.   الج�صدي  باالت�صال  تنتقل  �صائعة  فيرو�صية  عدوى  المعدية  الملي�صاء 

وتظهر الدائرة الحالة التي يبدو بها الجلد.

عالجات االإكزيما
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  ال�شغط النف�شي/الإجهاد

قد تالحظ حدوث تغيرات في الجلد في فترات  ال�صغط النف�صي/

ال�صغط في  اأنواع  وت�صاهم بع�ض  بها.  تمر  التي  اال�صتثنائي  االإجهاد 

ظهور االإكزيما عند بع�ض النا�ض. فلدى الرا�صدين، ترتبط التغيرات 

عادًة باأحداث ذات اأهمية، مثل الزواج اأو االنتقال اإلى منزل جديد اأو 

فقدان �صخ�ض عزيز.

فلذا  يمكن للتخّل�ض من ال�صغط، مثل نيل ق�صط وافر من الراحة 

في العطلة، اأن يكون له تاأثير اإيجابي على الجلد. ولكن من ال�صعب 

تحديد  ال�صغط النف�صي/االإجهاد، فالتغيرات المرتبطة به قد تكون 

ذات �صلة باأي من العوامل الواردة في الجدول في ال�صفحة التالية.

الإكزيما والوظيفة

على االأ�صخا�ض الذين ي�صتمرون في المعاناة من االإكزيما التاأتبية 

الم�صتقبلية،  الوظيفية  بخياراتهم  جيدًا  يفكروا  اأن  المراهقة  في 

والحر�ض على تفادي التعامل مع اأي مواد قد تزيد و�صع الجلد �صوءًا.

عمومًا، فالوظائف التي ت�صمل العمل اليدوي وا�صتعمال مكونات 

رطبة، كما هو الحال في مهن التنظيف وتح�صير الطعام وت�صفيف 

للت�صبب بحدوث م�صاكل �صحية،  احتمااًل  اأكثر  تكون  والبناء،  ال�صعر 

فيما الوظائف المكتبية وتكنولوجيا المعلومات تكون اأقل ت�صببًا بها.

لذا فغالبًا ما يطلب االأ�صخا�ض الم�صابون باالإكزيما الم�صاعدة، 

خ�صو�صًا حين يعانون من م�صاكل في اليدين اأثناء مزاولة بع�ض اأنواع 

يت�صاءل  ولذا قد   .82 الجدول  �صفحة  الوظائف كما هو مذكور في 

اإحدى  ممار�صتهم  ب�صبب  التاأتبية  االإكزيما  من  يعانون  مّمن  البع�ض 

�صيبوا 
ُ
هذه المهن، اإن كانوا اأ�صيبوا ب�صورة عادية لحالتهم اأو اأنهم اأ

بنوع من الح�صا�صية.
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النف�صي/  ال�صغط  م�صتوى  في  توؤثر  التي  العوامل  اأدناه  نورد 

االإجهاد لديك وعلى جلدك

النف�شي/  ال�شغط  ازدياد 

الإجهاد

انخفا�ص ال�شغط النف�شي/ الإجهاد

قّلة النوم

قّلة الوقت الممنوح لرعاية 

الجلد

قّلة الترفيه عن النف�ض

تغيير العادات الغذائية

�صغط العمل

قّلة التفاعل االجتماعي

تح�صن النوم

تح�صن الرعاية بالجلد

القيام بن�صاطات ترفيهية

تغيير العادات الغذائية

العطلة

تح�صين التفاعل االجتماعي

تغير المناخ/ الطق�ض/ نور ال�صم�ض

اأحيانًا ُيجرى للم�صاب اختبار التهاب الجلد التما�صي التح�ص�صي، 

الواقع عن مواد مثيرة  ناتجة في  الم�صكلة تكون  اأن  الرغم من  على 

للتهيج، مثل الماء والمحاليل، ولي�ض ب�صبب ح�صا�صية محددة.

حال  في  الأنه  الح�صا�صية،  �صبب  اكت�صاف  المفيد  من  يكون  كما 

ويتمكن  تهداأ،  االإكزيما  فاإن  العمل،  مكان  من  ال�صبب  هذا  اإزالة 

العامل من متابعة وظيفته. ولكن في حال عدم معرفته، فقد ي�صطر 

الم�صاب اإلى اإجراء تغييرات جذرية في مكان العمل اأو تغيير عمله 

كليًا.

عالجات االإكزيما
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الوظائف التي تزيد الإكزيما 

العامل الذي يزيد االإكزيماالوظيفة

االأطفال  رعاية 

والجراحة

ب�صبب  والتهيج  لليدين  المتكرر  الغ�صيل 

المطهرات

الغ�صيل المتكرر لل�صعر ي�صّر باليدينت�صفيف ال�صعر

ق�ّض ال�صعر ي�صبب التهيج بدرجة اأقل

اليدين، تح�صير الطعام غ�صل  التنظيف،  ب�صوائل  االحتكاك 

االحتكاك باأطعمة باردة ومبللة

التهيج، وقد تحتاج اأعمال الحديقة والنباتات  التراب  يثير  قد 

اليدان اإلى غ�صلهما ب�صدة  

ا�صتخدام مواد التنظيفالتنظيف

عادة يجد من يزاول التنظيف كمهنة ا�صتخدام 

القفازات لفترة طويلة �صعبًا

االت�صال بالغبار الم�صبب للتهيج مثل االإ�صمنتالبناء

العمل  مزوالة  عند  المحاليل  ا�صتخدام 

ولالغت�صال

غالبًا ما يكون لمواد تزييت االآالت اآثار م�صببة ت�صنيع االآالت

جزيئيات  اإلى  ذلك  يعزى  واأحيانًا  للتهيج، 

معدنية �صغيرة
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ذلك  وثبت  باالإكزيما،  للم�صابين  �صيئًا  ال�صلبي  التدخين  يعّد 

علميًا في عّدة درا�صات تم ن�صرها.

فمن �صاأن البيئة التي يكثر فيها الدخان جعل الجلد اأكثر ح�صا�صيًة 

ي�صاب  قد  كما  �صوءًا.  االإكزيما  ازدياد  اإلى  يوؤدي  واأن  العادة،  من 

اأي�صًا، وتفيد الدرا�صات بوجود  بالربو  التاأتبية  الم�صابون باالإكزيما 

�صلة وا�صحة ما بين الربو والتعر�ض لدخان ال�صجائر.

والمراهم  الكريمات  لالإكزيما:  المو�شعية  العالجات 

والزيوت

اأي  واإلى  االإ�صابة،  �صوء  بمدى  لالإكزيما  المحدد  العالج  يرتبط 

درجة يحتاج المرء اإلى ال�صيطرة عليها. فبالن�صبة اإلى البع�ض، فاإن 

ن�صبًة قليلًة من الطفح الجلدي تكون غير مقبولة، وهم على ا�صتعداد 

اإلى  لتخ�صي�ض ن�صبة كبيرة من وقتهم للتخل�ض منه. واأما بالن�صبة 

اآخرين فقد يتقبلون االإكزيما الظاهرة، ربما الأنهم ال يجدونها م�صكلًة 

العالجات،  ا�صتخدام  في  االإفراط  في  يرغبون  ال  الأنهم  اأو  كبيرًة، 

فيتقبلون الطفح الجلدي.

الح�شول على العالج

ال�صيدليات  في  التقليدية  االإكزيما  عالجات  من  العديد  يتوفر 

اأن يقدم ال�صيدلي الن�صائح حول  من دون و�صفة طبية. كما يمكن 

االإ�صابة التي تتم معالجتها، ف�صاًل عن توفير الدواء المنا�صب.

فتتوفر  االإكزيما،  من  الفئة  هذه  اإلى  الهريبية  االإكزيما  وتنتمي 

لعالجها الزيوت والمراهم في ال�صيدليات والمتاجر من دون تقديم 

االإكزيما،  من  خفيف  بنوع  المرء  اإ�صابة  حال  وفي  حولها.  ن�صائح 

ال  التي  االأدوية  بع�ض  يجّرب  واأن  ال�صيدلي،  يق�صد  اأن  في�صتح�صن 

تحتاج اإلى و�صفة طبية، حتى من دون ق�صد الطببب لهذه الغاية. 

فعليك  و�صفة،  دون  من  عقاقير  ي�صترون  ممن  كنت  حال  وفي 

عالجات االإكزيما
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تكون  تجارية  عالمة  ا�صم  تحمل  التي  العقاقير  تلك  اإلى  االنتباه 

تحمل  عادة  االأدوية  وهذه  االأدوية.  من  مثيلها  من  ثمنًا  اأغلى  عادة 

ال�صيدلة  بمعايير  تتمتع  اأنها  يعني  ما   ،BP التجارية  العالمة  ا�صم 

الرغم من  اإليك ن�صائح، على  البريطانية. كما قد يقدم ال�صيدلي 

في  و�صيعتمد  الجلد،  ا�صطرابات  ت�صخي�ض  على  مدّرب  غير  اأنه 

كما  منها.  تعاني  التي  للم�صكلة  اأنت  تو�صيفك  على  الحاالت  جميع 

البريد  بوا�صطة  �صراوؤها  يمكن  التي  المنتجات  من  االحتراز  عليك 

واالإنترنت، فقد تحتوي هذه على مكّونات ال يعرفها طبيبك وكميات 

غير م�صّرح عنها من ال�صتيرويد اأو مكّونات اأخرى لها اآثار جانبية. 

باأ�صعار  معروفة  تجارية  عالمات  عن  تبحث  اأن  االأف�صل  فمن  لذا 

معقولة، وتحدث مع طبيبك اإن �صاورك اأي �صكوك حيال اأي منها. 

معلومات حول المنتج

فقد  عنها.  المعلومات  بع�ض  المنتجات  جميع  تحتوي  اأن  بد  ال 

تحمل االأدوية التي ال تحتاج اإلى و�صفات طبية معلومات حول مكّونات 

معلومات  على  تحتوي  كرا�صات  منها  الكثير  ي�صّم  قد  كما  المنتج. 

عنها، خ�صو�صًا اإن كانت تنتمي اإلى ماركة محددة.

عندما ُيو�صف لك دواء ما، عليك طلب المعلومات من الطبيب، 

فهذه  الدواء.  علبة  في  الموجودة  المعلومات  ُوَريقة  على  االطالع  اأو 

الُوَريقة تكون عادًة مكتملة ب�صكل يكاد ي�صبه الوثيقة القانونية. ولكنها 

ي�صبب  اأعرا�ض  جانبية م�صتبعدة، ما قد  اإلى حدوث عّدة  ت�صير  قد 

قلقًا ال داعي له. لذا من االأف�صل قراءة الُوَريقات ومناق�صة كّل قلق 

يراودك مع الطبيب. وال تهمل العالج ا�صتنادًا اإلى الُوَريقة وحدها.

تخزين الأدوية

يجب االحتفاظ بجميع االأدوية في مكان اآمن واإبقاء ال�صتيرويدات 

اأو و�صعها في  االأطفال  متناول  بعيدًا عن  فمويًا  توؤخذ  التي  واالأدوية 

مكان مقفل. 
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اأن تو�صع في مكان  اأنواع عالجات االإكزيما يجب  اأن بع�ض  غير 

ي�صهل الو�صول اإليه وفي متناول االأطفال. لذا عليك االحتفاظ بعدد 

من المراهم في المنزل بمكان ي�صهل الو�صول اإليه، مثاًل في اأماكن 

مرهم  اإلى  باالإ�صافة  النوم،  وغرفة  والمطبخ  الحمام  مثل  معروفة 

ا�صتخدام هذا،  اإلى  ت�صطر  – فعندما  االأدوية  في خزانة  احتياطي 

فتدرك اأنه بات عليك �صراء مراهم جديدة.

قد ي�صبح لديك، بمرور الوقت، مجموعة من المراهم التي لم 

ت�صتخدمها ب�صكل كامل. وُي�صتح�صن االحتفاظ بها لفترة ق�صيرة الأن 

اإلى  ت�صطر  قد  لذا  اآخر،  اإلى  وقت  من  تختلف  االإكزيما  عالج  قّوة 

اأ�صهر. فحاول تخزين  متابعة عالج كنت قد توقفت عنه قبل ب�صعة 

ما  جيدًا  وتذكر  العالج،  نوع  بح�صب  قديمة  علب  في  المراهم  هذه 

الذي تحتفظ به في مخزونك.

تنتهي �صالحية معظم المنتجات، وتاريخ �صالحيتها يكون مدونًا 

المنتج  جودة  تبقى  ال  التاريخ،  هذا  بعد  اأنه  التنبه  فعليك  عليها. 

م�صمونًة.

هل يحفظ الدواء بمكان بارد اأو دافئ؟

في العادة، من االأف�صل االحتفاظ باالأدوية في مكان بارد بعيدًا 

ا�صتخدام  ولكن عند  المبا�صرة،  ال�صم�ض  واأ�صعة  التدفئة  اأجهزة  عن 

االأف�صل  من  يكون  قد  الم�صتحلبة،  المراهم  مثل  الكثيفة  المراهم 

االحتفاظ ببع�صها في اأماكن دافئة، اأو تخزينها قرب جهاز التدفئة 

اأ�صهل.  دهنها  ويجعل  طراوًة  اأكثر  يجعلها  فذلك  ا�صتخدامها،  قبل 

ولكن االأمر ال�صلبي في هذا، هو اأن الجلد قد ي�صاب بالحكة ب�صبب 

�صخونة المرهم. حينئذ تكون الحّكة مزعجًة اأكثر من الجفاف. كما 

البارد ي�صاعد في  يمكن االحتفاظ بالكريم في الثالجة الأن الكريم 

تخفيف الحّكة لياًل على �صبيل المثال.

عالجات االإكزيما
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اأنواع العالج

و�صعها  فيتم  مو�صعية،  اإّما  االإكزيما  عالجات  معظم  تكون 

مبا�صرة على الجلد اأو توؤخذ عبر الفم.

ا�شتخدام العالجات المو�شعية:

عند ا�صتخدام اي عالج مو�صعي:

• �صعه بلطف	

• اأهمية عند الطفل، 	 اأقل  ال�صاق. هذا  اأو  اليد  افرك باتجاه �صعر 

�صّد م�صام  اإلى  يوؤدي  را�صد قد  لدى   ال�صعر  بعك�ض  ولكن و�صعه 

الب�صرة وي�صبب نوعًا من االلتهاب الجريبي.

• �صعه حين يكون الجلد في بيئة ذات حرارة طبيعية.	

• اإن كنت ت�صتخدمه على منطقة وا�صعة من الج�صم، فمن االأف�صل 	

القيام بذلك في غرفة ال يكون فيها اأثاث قد يتلوث بالبقع.

مرطبات الب�شرة

بت�صكيل  تعمل  الب�صرة،  رعاية  م�صتح�صرات  من  مجموعة  هي 

غ�صاء م�صاد للماء على الجلد، فيما يتم تزييت الب�صرة ما يزيد من 

نعومتها. ويميز بع�ض االخت�صا�صيين بين مرطبات الب�صرة، فبع�صها 

احتجاز  خالل  من  تعمل  واأخرى  التبخر،  تخفيف  خالل  من  يعمل 

ال�صائل، وكالهما يوفران م�صدرًا للمياه في الب�صرة.
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اأنواع عالجات الإكزيما 

1. عالجات مو�شعية )تو�شع مبا�شرًة على الجلد( 

التعليقاتال�شم

يتوفر في �صكل كريم ومرهم وَدهون )لو�صن( وزيتمرطب

اأنواع ال�صتيرويد ذات قوة وتركيز مختلفة �صتيرويد يمكن خلط 

ومزجها مع المرطبات

تاكروليمو�ض 

وبيميكروليمو�ض

مراهم ال تحتوي على �صتيرويد وم�صادة لاللتهاب

مرطب مطهرات مع  عادًة  تمزج  البكتيريا،  قتل  على  قادرة 

يمكن ا�صتخدامه مبا�صرًة على الجلد اأو ي�صاف خالل 

اال�صتحمام

يقتل البكتيريا ويمكن ا�صتخدامه على الجلد بخلطه مع م�صادات حيوية

�صتيرويد اأو وحده مع مرطب

م�صتح�صرات 

مو�صعية اأخرى

مجموعة من االأدوية االأخرى ت�صمل الكاالمين وعالجات 

اأخرى للحّكة والكريمات الم�صادة للفطريات

2.عالجات فموية )توؤخذ بوا�شطة الفم( 

التعليقاتال�شم

يمكن اأخذه في �صكل اأقرا�ض اأو �صائلالم�صاد الحيوي

التخفيف م�صاد اله�صتامين اإلى  �صائل يهدف  اأو  اأقرا�ض  يتوفر في �صكل 

من الحّكة، ي�صبب بع�صها النعا�ض

البريدني�صولون(، مثبطات مناعية )مثل  الفموي  ال�صتيرويد 

االأزاثيوبرين )اإيمورن(، ال�صيكلو�صبورين )نيورال(

 توؤخذ حين ي�صعب ال�صيطرة على االإكزيما با�صتخدام 

ال�صتيرويد المو�صعي وحده

عالجات االإكزيما
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اأنواع عالجات الإكزيما 

3. عالجات اأخرى )ترد بالتف�شيل في الأجزاء المقبلة(

العالجات االأخرى ت�صمل:

• التغليف بوا�صطة قما�ض معين اأو �صمادات	

• ال�صوء فوق البنف�صجي	

• المكمالت الغذائية	

• العالجات النف�صية	

العالجات البديلة عادة ال يفيد هذا النوع من التمييز كثيرًا، فجميع 

المنتجات قد ترد با�صم »المرطبات«  وت�صاعد في:

• التخفيف من الحّكة	

• التخفيف من الجفاف	

• التخفيف من ت�صقق الجلد	

• توفير الحماية من المواد االأخرى مثل الماء والمحاليل	

• تخفيف فقدان �صوائل الج�صم من الجلد المت�صرر	

ن�صطة  مكّونات  توجد  ال  االإكزيما،  عالجات  جميع  عك�ض  على 

بكميات  ا�صتخدامها  يمكن  لذا  ال�صافية،  المرطبات  في  كيميائيًا 

الجانبية  االأعرا�ض   واأّما  العمرية.  الفئات  جميع  قبل  ومن  كبيرة، 

ج�صدي  بتاأثير  وترتبط  االأمد  ق�صيرة  تكون  ما  فدائمًا  المحتملة، 

للمرطب، ولي�ض باأي رّدة فعل كيميائية.

مثاًل، يالحظ البع�ض اأن جلدهم يحّكهم اأكثر بعد و�صع المرطب. 

ويكون ذلك اأكثر احتمااًل عند ا�صتخدام مرطب قوي يخفف التعرق، 

خ�صو�صًا اإذا ُو�صع مبا�صرًة بعد اال�صتحمام بماء �صاخن. 

اأما اإن واجهتك م�صكلًة، فحاول االلتفاف حولها بداًل من االإقالع 

عن العالج بالمرطب الأنه �صروري في جميع عالجات االإكزيما، وهو 

عالج بعيد االأمد اأكثر اأمنًا. فاإن بدا اأن المرطب غير مفيد، فربما 



89

ت�صتخدمه بكمية قليلة، اأو لربما عليك ا�صتخدامه ب�صكل متكرر اأكثر.

من  المزيد  ا�صتخدام  من  الرغم  على  جافًا  الجلد  بقي  اإن 

المرطبات، فحاول ا�صتعمال مرطب اأكثر �صماكًة ودهنيًة. وما اأن تجد 

و�صع جيد  للحفاظ على جلدك في  فا�صتخدمه  المنا�صب،  المرطب 

وتجّنب الخ�صوع للمزيد من العالجات المعقدة.

كمية المرطب

غالبًا ال تكون كمية المرطب التي عليك ا�صتخدامها وا�صحًة، وقد 

اإر�صادات عامة  اأدناه  تميل ال�صتخدام كمية �صغيرة. ويقدم الجدول 

ا�صتخدامها في  التي عليك  المرطب  العام حول كمية  لك ولطبيبك 

حال و�صفه لك.

عن  طبيبك  ا�صاأل  اأقل،  ت�صتخدمها  التي  الكمية  اأن  الحظت  اإن 

ا�صتعمال  عليك  ربما  اأو  لذلك،  وجيه  �صبب  يوجد  فربما  ال�صبب. 

المزيد منه. 

كمية تقريبية ل�شتخدام الرا�شد يومياً

الوجه )بما فيه االأذنان والعنق(   50 غرامًا

اليدان                                           50 غرامًا

الذراعان )من دون اليدين(        100 غرام

ال�صاقان                                        200 غرام

الجذع                                           180 غرامًا

االأربية/ الموؤخرة                          10 غرامات

كمية قليلة اإ�صافية                        10 غرامات

المجموع                                        600 غرام

عالجات االإكزيما
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اأنواع المرطبات

االأنواع الرئي�صية من المرطبات هي:

• مراهم م�صتحلبة	

• كريمات مائية 	

• البرافين الطري و�صمع البرافين ال�صائل	

مراهم م�صتحلبة 

الطري  االأبي�ض  والبرافين  الم�صتحلب  ال�صمع  من  مزيج  هي 

للماء على  ت�صكيل غ�صاء م�صاد  تعمل من خالل  ال�صائل،  والبرافين 

الجلد، فيما يتم تزييت الب�صرة وجعلها مل�صاء اأكثر. وهذه المراهم 

اآمنة، وال داعي لتقلق من م�صطلح »برافين«، فهو غير قابل لال�صتعال.

عر�صة  يكون  الذي  الجاف  الجلد  جدًا  يالئم  ثقيل،  مرطب  اإنه 

للت�صقق، وخ�صو�صًا اإكزيما اليدين. كما يمكن اأن ي�صبب الحّكة عند 

و�صعه ب�صبب �صماكته، ما يحّد من التعرق، وقد يجعل االأ�صابع دهنيًة 

فتترك اآثارها على الورق مثاًل.

كريمات مائية 

هي مراهم م�صتحلبة )مراجعة اأعاله( تمزج في الم�صنع بماء 

مغلي الإنتاج م�صتح�صر اأخّف مهّدئ في حال كانت الحّكة من الت�صقق 

مزعجًة. وتفيد هذه الكريمات في حال ا�صتخدامها في النهار، الأن 

االأوراق  على  دهنية  اآثار  لترك  عر�صة  اأقل  تجعلها  االأخف  طبيعتها 

مقارنة بالمراهم الم�صتحلبة.

ولكن  المائية،  الكريمات  ا�صتخدام  عند  بالوخز  البع�ض  ي�صعر 

اإلى المعاناة من ح�صا�صية من  ذلك ال ي�صتمر لفترة طويلة، وال يدّل 

الكريم. ولكن قد يكون ذلك �صببًا لتجربة بدائل اإن كان ا�صتخدامها 

اأ�صهل.

خليط البرافين الطري والبرافين ال�صائل

الطري  االأ�صفر  اأو  الطري  االأبي�ض  البرافين  ا�صتخدام  يمكن 

لتكوين  مختلفة،  بن�صب  البرافين  ب�صائل  بخلطه  اأو  منفرد  ب�صكل 

مرطب طري ودهني. وهذا المرطب ثقيل جدًا، ويالئم الجلد الجاف 
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ا�صتخدامه  الم�صتح�صن  ومن  م�صكلًة.  التعرق  ي�صكل  ال  بحيث  كثيرًا، 

لياًل، فالن�صبة الكبيرة من البرافين الطري تجعل المرهم اأكثر ثباتًا.

مرطبات اأخرى

هي ب�صكل اأ�صا�صي منتجات تعود لماركات معروفة ثمنها اأغلى من 

المرطبات التي تحمل الماركة التجارية BP، وقد يكون من المفيد اأن 

ت�صتخدمهااإن وجدتها منا�صبًة لك اأكثر.

)مراجعة  مختلفة  اأ�صا�صية  مكّونات  على  منها  البع�ض  ويحتوي 

الجدول اأدناه(.

مكّونات الأنواع الأ�شا�شية من المرطبات 

التعليقاتالمادة

�صمع ثقيل ي�صتخدم كقاعدة للمرطبات ال�صمع الم�صتحلب

ال�صميكة

البرافين الطري 

االأ�صفر )زيت 

البرافين االأ�صفر(

�صمع برافين غير مبي�ض، طري ودهني

البرافين الطري 

االأبي�ض )زيت 

البرافين االأبي�ض( 

�صكل مبي�ض من البرافين االأ�صفر الطري

�صكل �صائل من �صمع البرافين، يمكن البرافين ال�صائل

ا�صتخدامه وحده، ولكنه ي�صتخدم عادًة 

بطريقة لتطرية �صمع البرافين عندما 

يكون جزءًا من خليط

يمزج باأ�صكال من �صمع البرافين لجعله الماء المغلي

متما�صكًا وخفيفًا

عالجات االإكزيما



92

الإكزيما

تعمل بع�ض المرطبات بمثابة كريمات حاجزة، وهي مفيدة ب�صكل 

خا�ض للطفح الجلدي في منطقة الحفا�ض )للطفل(، اأو في اأماكن 

المناطق  في  اأو  الجلد  في  تهيجًا  والبراز  البول  ي�صبب  حيث  اأخرى 

 ،BP التي تكون عر�صة لل�صغط. وت�صمل االأمثلة: كريم اأك�صيد الزنك

الكونوتران،   ،BP ال�صّمور  زيت  ومرهم   ،BP الزنك  اأك�صيد  ومرهم 

الدرابولين، الميتانيوم، ال�صيوبيل، ال�صودوكريم، والفازوجين.

مرطبات اأخرى 

التعليقاتالمادة

زيت الفول ال�صوداني 

)الف�صتق(

مرطب بديل يوجد في كريمات »هيوليت«

»نيتروجينا« الغلي�صرول م�صتح�صرات  في  يتواجد  عامل مرطب 

للعناية بالب�صرة ووكريم اأويالتوم

مرطب فّعال يتواجد في اأ�صكال مختلفة من كريمات النولين

E45  وزيت كيري، وكريم هيوليت وكاميلو�صان

على  اأي�صًا  تحتوي  اال�صتحمام  زيوت  من  مجموعة 

اأ�صكال من الالنولين، والح�صا�صية تجاهها نادرة

الب�صرة اليوريا داخل  تحتجز  التي  المياه  كمية  تزيد 

 ،E45 كالموريد،  اأكوادرات،  في  كمرطب  وت�صتخدم 

كريمات الحّكة، االو�صيرين والنوترابلو�ض

في اأك�صيد الزنك ي�صتخدم  �صميكًة،  حاميًة  طبقًة  بفعالية  يوؤّمن 

مراهم اأك�صيد الزنك BP  ومرهم مورهولين

مالئم للطفح الجلدي في منطقة الحفا�ض، ولكن ال 

ي�صتخدم غالبًا في حال االإ�صابة باالإكزيما

 E45 ال�صكل ال�صائل ي�صتخدم في مرطبات

زجاجات  في  الجيدة  النوعية  ذات  ال�صعبية  المرطبات  من  اأنواع  عّدة  تباع 

ب�صعة 500 غرام، وهو الحجم المالئم ل�صخ�ض يعاني من انت�صار االإكزيما. 

وت�صتمل هذه المرطبات على E45، الديبروبا�ض، االإبادريم، كريم االأويالتوم، 

واالأونغوينتوم اأم.
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مكونات ثانوية في المرطبات

يحتوي العديد من المرطبات والم�صتح�صرات التي ت�صتخدم في 

مّطهرة.  اأو  للميكروبات  م�صادة  اآثار  لها  مكونات  على  اال�صتحمام 

ال  ولكنها  البكتيريا،  من  الحّد  في  الميكروبات  م�صادات  وت�صاهم 

م�صادات  ا�صتخدام  بعد  البكتيريا  تبقى  فقد  العداوى.  من  ت�صفي 

الميكروبات، فهي مفيدة للعداوى الجلدية المتكررة.

الميكروبات  م�صادات  على  تحتوي  التي  المنتجات  ت�صتمل 

مجموعة درمول من م�صتح�صرات اال�صتحمام والكريمات، و»اأوالتيوم 

اأثناء  اإ�صافته  الذي يمكن  الم�صتحلب،  »اإمول�صيديرم«  بلو�ض« و�صائل 

اال�صتحمام اأو ي�صتخدم على الجلد المبلل.

فالـ»لوروماكروغول«  اأخرى،  �صفات  ثانوية  مكونات  توفر  وقد 

وفي   E45 كريم  في  ويوجد  الحّكة،  من  التخفيف  في  ي�صاهم  قد 

»البالينيوم بل�ض« .

اإ�صافته  تتم  تقليدي  مرطب  عامل  فهو  ال�صوفان  دقيق  اأما 

في  ال�صوفان  ا�صتخدام  ويمكن   . »اأفينو«  كريم  اإلى  �صغيرة  بكميات 

كي�ض مو�صلين يو�صع في ماء اال�صتحمام، ما يجعل اال�صتحمام ناعمًا 

المنتج  ومنح  الب�صرة  تنعيم  في  ي�صاهم  ذلك  اأن  ويرجح  و�صل�صًا. 

خ�صائ�ض م�صادة للحّكة.

وقت ال�شتحمام

اال�صتحمام

الحمام  مدة  عن  ف�صاًل  جداًل،  تثير  اال�صتحمام  م�صاألة  تزال  ال 

التالية  والن�صائح  ا�صتخدامها.  يجب  التي  االأف�صل  والم�صتح�صرات 

متفق عليها ب�صكل عام في ما يتعلق باال�صتحمام:

• تزيد 	 ال�صخونة  المياه �صاخنًة كثيرًا، الأن  تكون  اأال  الحر�ض على 

من الحّكة، وخ�صو�صًا بعد اال�صتحمام.

• اإ�صافة مرّطب لماء اال�صتحمام بكمّيات كبيرة.	

عالجات االإكزيما
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• حين تظهر العدوى ب�صكل وا�صح من خالل نّز اأو تق�صر، قد يكون 	

اإلى  ا�صتنادًا   ،)110 �صفحة  )انظر  مطهر  اإ�صافة  المفيد  من 

ن�صائح من الطبيب اأو ال�صيدلي.

• بديل 	 وا�صتخدام  اال�صتحمام،  وجيل  والفقاقيع  ال�صابون  تفادي 

ال�صابون المرطب وفرك الجلد بلطف.

• وا�صتعمال 	 باال�صتحمام،  الخا�صة  المرطبات  زجاجات  تغيير 

بع�ض الزجاجات التجارية. فالكثير من �صوائل اال�صتحمام التي 

غيرها  اأو  حيوانات  �صكل  على  بزجاجات  تاأتي  فقاقيع  تعطي 

من االأ�صكال المرحة. فاإن و�صعت الزيوت الطبية في زجاجات 

مماثلة، قد ي�صعر طفلك براحة اأكبر.

غ�صل ال�صعر

اغ�صل �صعرك اأقّل ما يمكن مع الحفاظ على نظافتك ال�صخ�صية. 

ويمكن ا�صتخدام البل�صم بداًل من ال�صامبو، خ�صو�صًا اإن كانت فروة 

الراأ�ض م�صابًة باالإكزيما. ويمكن ا�صتخدام الماء وحده لالأطفال.

ا�صتخدم  الراأ�ض،  فروة  ت�صمل  وال  خفيفًة  االإكزيما  تكون  حين 

اأو  اال�صتحمام.  اأثناء  في  لي�ض  ولكن  وحده،  الراأ�ض  على  ال�صامبو 

وانتبه  طوياًل.  وقتًا  ي�صتغر  ال  حمام  من  االنتهاء  عند  ا�صتخدمه 

اأو  الج�صم  على  ال�صامبو  ينزل  ال  اأن  بالماء  الراأ�ض  فروة  غ�صل  عند 

على الوجه، الأنه قد يثير تهيجًا للب�صرة. واأما اإن كنت را�صدًا تعاني 

اأو  �صعرك  يغ�صل  اأن  ما  �صخ�ض  فاطلب من  اليدين،  في  اإكزيما  من 

ا�صتخدم قفازين بال�صتكيين اأو مطاطين.

ال�صالمة

قد ي�صّكل الحمام الذي يحتوي على كثير من المرطبات خطرًا، 

االأعمار  جميع  من  االأ�صخا�ض  ويواجه  زلقًا،  حينها  يكون  فالحو�ض 

الحو�ض،  في  والتحرك  الوقوف  االأطفال من  فامنع  ال�صقوط.  خطر 



95

اإلى  يحتاجون  فقد  الرا�صدون  واأّما  جيدًا.  منهم  ال�صغار  واأم�صك 

حاجز يتمك�صون به وب�صاط �صد االإنزالق.

تن�صيف الج�صم وو�صع العالج

يجب اأن ال ي�صتمر الحمام اأكثر من 10 اإلى 15 دقيقًة، ومن ثم 

ال  كي  فقط  الج�صم  على  بالتربيت  اأو طفلك،  نف�صك  تجفيف  عليك 

يت�صبب ذلك بحدوث حّكًة لنف�صك اأو لل�صغير. وبعد التن�صيف جيدًا، 

يمكنك و�صع المرطب وغيره من م�صتح�صرات العناية بالجلد. ولكن 

�صعها بعد اأن يبرد ج�صمك قلياًل، لتفادي التعرق تحت المرطب.

غمر الطفل

من ال�صعب جدًا و�صع المرطب على جلد الطفل، لذا قد يكون 

من االأ�صهل و�صعه في داخل لبا�ض الطفل الموؤلف من قطعة واحدة، 

ثّم اإلبا�صه اإياه. وقد يثير ذلك الفو�صى، ولكنه اأ�صرع واأقل �صعوبًة من 

الت�صادم مع طفل ال يرغب في اأن تدهن له المرطب. و�صيدخل بع�ض 

المرطب اإلى الجلد اإن و�صعت منه كميًة كافيًة.

عالجات مو�شعية للتخّل�ص من الحّكة

للجلد  البعيد  االأمد  في  العالجات  اأف�صل  من  هي  المرطبات 

الذي يثير الحّكة، الأن الحّكة غالبًا ما تتح�صن بعد معالجة الجفاف 

الم�صبب لها. وتتوفر م�صتح�صرات اأخرى اأي�صًا للتخفيف من الحّكة 

في االأمد الق�صير، وهي تحتوي على مواد ن�صطة كيميائيًا، قد يكون 

لها اآثار جانبية.

الكالمين

هو عالج تقليدي للحّكة يمكن اأن يكون مفيدًا في االأمد الق�صير، 

بقايا  الكاالمين  َدهون  ويخّلف  الب�صرة.  تجفيف  اإلى  يميل  ولكنه 

م�صحوق يجفف الب�صرة، وقد يزيد االإكزيما �صوءًا. لذا من الم�صتح�صن 

ا�صتخدام َدهون الكاالمين الزيتي وكريم الكاالمين المائي في حال 

االإ�صابة باالإكزيما، ولكن لي�ض للعالج في االأمد البعيد.

عالجات االإكزيما



96

الإكزيما

الكروتاميتون )يوراك�ص(

الحّكة،  يخفف  الأنه  بالجرب  االإ�صابة  حين  اأحيانًا  ي�صتخدم 

�صّن  ُي�صتخدم لالأطفال دون  نادرًا ما  الحّد منه، ولكنه  وي�صاهم في 

الثالثة، وال ُين�صح به اإذا كان الجلد ينّز.

الدوك�شيبين )ك�شيبين(

يتناولها  كيميائية  مادة  على  يحتوي  ن�صبيًا،  جديد  كريم  هو 

االأعرا�ض   ومن  اأقرا�ض.  �صكل  في  االكتئاب  من  يعانون  الذين  عادًة 

الجانبية لهذه االأقرا�ض التخفيف من الحّكة، وقد تم ا�صتغالل هذه 

المادة باإ�صافتها اإلى الكريم.

ولكن، قد يكون للكريم االآثار الجانبية عينها مثل االأقرا�ض، بما 

مع  المرفقة  الواردة  المعلومات  وتحذر  بالخمول.  ال�صعور  ذلك  في 

الدواء من احتمال اأن يت�صبب الدوك�صيين بحدوث م�صاكل في الكبد 

و�صعوبة في التبول، على الرغم من اأن احتماالت ذلك �صئيلة جدًا. 

وال يالئم الدوك�صيبين المر�صعات اأو االأطفال ال�صغار.

المخّدر المو�شعي

ال ين�صح به عادًة في حال االإ�صابة باالإكزيما، وي�صتخدم ب�صكل 

اأ�صا�صي في حال االإ�صابة بحّكة ق�صيرة االأمد ناتجة عن ل�صعة ح�صرة 

هذا  من  الح�صا�صية  ي�صبب  فقد  االأمد  بعيد  اال�صتخدام  واأّما  مثاًل. 

المنتج، ما يجعل االإكزيما اأكثر �صوءًا.

ال�شتيرويد المو�شعي

كيف يعمل ال�شتيرويد؟

والمراهم  ال�صتيرويد  كريمات  في  الن�صطة  المكونات  ترتبط 

جهاز  في  توؤثر  فهي  الج�صم،  ينتجه  الذي  الطبيعي  بال�صتيرويد 

الجلد  المنتجات  هذه  وت�صاعد  الجلد.  في  اأثره  بتخفي�ض  المناعة 

الم�صاب باالإكزيما بثالث طرق على االأقل:
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تخفف االلتهاب والحّكة. 1

تخفف االحمرار. 2

تخلط مع المرطبات. 3

االلتهاب والحّكة

االلتهاب  ال�صتيرويدات  تخفف  باالإكزيما،  االإ�صابة  حال  في 

والحّكة

االحمرار

فهي  االأمد،  ق�صير  اأثر  لل�صتيرويدات  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 

ت�صاهم في انكما�ض �صرايين الدم ال�صغيرة، ما يوؤدي اإلى تراجع تدفق 

الدم اإلى �صطح الجلد لفترة محددة. وبما اأن االإكزيما ت�صبب العك�ض 

عادًة، فهي تعتبر مفيدًة في تخفيف التوهج واالحمرار والحرقان.

الب�صرة  فاإن  طويلة،  لفترة  القوي  ال�صتيرويد  ا�صُتخدم  اإن  ولكن 

تتفاعل بتجاوز هذا التاأثير وت�صبب رّدة فعل ارتدادية، فيحمّر الجلد 

مجددًا. ويظهر ذلك عادًة عند ا�صتخدام �صتيرويد اأقوى على الوجه.

المرطبات

مكّونات  على  تّطلع  فحين  كمرطب.  المو�صعي  ال�صتيرويد  يعمل 

ال�صتيرويد، ف�صتالحظ اأن المواد الكيميائية الن�صطة تبلغ ما بين 0.5 

و1 % من اإجمالي المكّونات، واأما الباقي فهو �صكل مرطبات.

لذا فاإننا كّلما و�صعنا ال�صتيرويد، فاإننا ن�صع القليل من المرطب. 

وزيادة  الجلد  من  التبخر  وتخفيف  الجفاف،  من  للحّد  مفيد  وهذا 

نعومته.

الأعرا�ص الجانبية لل�شتيرويد

من االأعرا�ض  الجانبية لهذا النوع من ال�صتيرويد هي اأنه يحّول 

االأعرا�ض   من  بواحد  مت�صل  وهذا  و�صكر،  دهون  اإلى  البروتين 

الجانبية غير المرغوب فيها لل�صتيرويد المو�صعي، اإذ ي�صبح الجلد 

اأقل �صماكًة عند فقدان البروتين.

عالجات االإكزيما
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فوائد وم�شار ال�شتيرويد المو�شعي

فوائد ا�شتخدام 

ال�شتيرويد 

المو�شعي

ال�شتيرويد  ا�شتخدام  في  الإفراط  م�شاوئ 

المو�شعي

اأكثر �صهولة اال�صتخدام فت�صبح  الب�صرة،  �صماكة  من  يقّلل 

ه�صا�صًة وال�صرايين اأكثر بروزًا

يزيد االحمرار في بع�ض المناطق، مثل الوجهال يترك بقعًا

فّعال حين 

ا�صتخدامه 

بالقوة والكمية 

المالئمتين

يجعل الوجه متوهجًا

جانبية  اأعرا�ض  

قليلة

يزيد الحبوب وال�صعر في المنطقة الخا�صعة 

للعالج

يت�صبب في ظهور تجعدات �صغيرة في حاالت 

منه  كبيرة  كميات  ا�صتخدام  حال  في  نادرة 

قد  كما  الج�صم.  من  وا�صعة  م�صاحة  على 

ي�صبب  ما  منه،  كافية  كمية  الج�صم  يمت�ّض 

اأعرا�صًا  جانبية من بينها:

• زيادة الوزن	

• ارتفاع �صغط الدم	

• ارتفاع م�صتوى ال�صكر في الدم	
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توفر ال�شتيرويد المو�شعي

وَدهون  ومراهم  كريمات  �صكل  في  المو�صعي  ال�صتيرويد  يتوفر 

ما  اآخر  تمّثل  وهي  الراأ�ض.  لفروة  و�صوائل  وجيل  ورغوات  )لو�صن( 

تو�صلت له عالجات االإكزيما في ال�صنوات الثالثين الما�صية.

و�صفة طبية،  دون  ال�صيدلية من  في  الخفيف  ال�صتيرويد  يتوفر 

واأّما  اإليه.  اللجوء  في  يرغب  كان  اإذا  ما  تقرير  للمري�ض  ويعود 

االأ�صكال االأكثر قوًة، فتتوفر بو�صفة طبية ل�صمان ا�صتخدامها بالكمية 

اأجل �صمان  ال�صحيح، من  والوقت  ال�صحيحة  واالأماكن  ال�صحيحة 

فعاليتها من دون اأن ت�صكل خطرًا. وقد اأ�صرنا للمنافع وال�صيئات في 

الجدول اأعاله.

عديدة،  بعوامل  المو�صعي  ال�صتيرويد  اإلى  الحاجة  ترتبط 

المراهم  وكمية  اأخرى،  تهيج  وم�صّببات  ال�صابون  ا�صتخدام  مثل 

الم�صتخدمة وحّدة االأعرا�ض، ف�صاًل عن كيفية التعامل معها ب�صكل 

مكان  تحّل  اأن  للمرطبات  يمكن  كما  �صخ�ض.  كّل  له  يف�صّ وما  جيد، 

ال�صتيرويد في حاالت االإكزيما الخفيفة. 

المناطق الخا�شة

باأعرا�ض  لالإ�صابة  عر�صًة  الج�صم  من  االأجزاء  بع�ض  تكون 

اإما الأن  اأخرى. ذلك  اأكثر من مناطق  ال�صتيرويد  ناتجة عن  جانبية 

الجلد يكون اأقل �صماكًة في هذه المواقع، اأو الأنه يكون مت�صاًل بالجلد 

في الع�صالت القاب�صة تحت الذراعين وفي االأربية وفي الموؤخرة، ما 

يزيد من قدرة دخول ال�صتيرويد اإلى الجلد.

اأما الوجه فهو منطقة اأخرى يكون فيه الجلد قليل ال�صماكة. ولذا 

عن  االإكزيما  تتوقف  فقد  ال�صتيرويد،  من  كثير  ا�صتخدام  حال  في 

مّرة تحاول  كّل  ولذا ففي  ومتوهجًا.  اأحمر  الجلد  وي�صبح  التح�صن، 

الب�صرة مجددًا  تتوهج  ال�صتيرويد، قد  اأقل من  ا�صتخدام كمية  فيها 

لتبدو اأ�صواأ مّما كانت قبل اأن تبداأ في العالج.

ويعود ذلك اإلى اأن الجلد اأ�صبح معتمدًا على ال�صتيرويد، وينتك�ض 

م�صتح�صرًا  ت�صتخدم  حين  اأو  ا�صتخدامه  عن  التوقف  تحاول  حين 

اأن يلزموا  اأقّل قوًة. لذا على جميع من يعانون من االإكزيما التاأتبية 

عالجات االإكزيما
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اللواتي  ال�صابات  الن�صاء  لدى  ما تظهر  الم�صكلة عادًة  الحذر، فهذه 

يعانين من �صكل اآخر من االإكزيما في الوجه.

قوة ال�شتيرويد

اإلى  ا�صتنادًا  مجموعات  اأربع  اإلى  المو�صعي  ال�صتيرويد  يق�ّصم 

قوته:

خفيف. 1

معتدل القوة. 2

قوي. 3

قوي جدًا. 4

كيفية ا�شتخدام كريمات ال�شتيرويد والمراهم

اإلى  ا�صتنادًا  والمراهم  ال�صتيرويد  كريمات  ا�صتخدام  يتعين 

ن�صائح الم�صّنع. فعادًة ين�صح با�صتخدامه بكميات �صغيرة ومرتين 

ف اأي�صًا ا�صتنادًا اإلى مدى  في اليوم، على الرغم من اأن ذلك قد ُيخفَّ

اأن  اأمكن  اإن  اأو  المراهم،  مع  بخلطه  ا�صتخدامه  ويجب  ا�صتجابتك. 

هو  المهم  ولكن  دقيقة.  بع�صرين  ذلك  قبل  المراهم  ا�صتخدام  يتم 

و�صع العالج على الجلد من دون التعليق كثيرًا على تفا�صيل الترتيب 

والوقت. فاإذا اأ�صبحت العملية معقدًة، قد تميل اإلى تفويت العالجات.

اأي نوع من ال�شتيرويد يمكنني اأن ا�شتخدم؟

د القوة المالئمة لل�صتيرويد من خالل: ُتحدَّ

• موقع االإكزيما ومدى حّدتها	

• عمر الم�صاب	

• وجود اأي اأعرا�ض جانبية وا�صحة في الب�صر	

• مّدة العالج المحتملة	

ال يوجد اإجابة واحدة تالئم الجميع، الأن الم�صاألة مرتبطة بالراأي 

ال�صخ�صي والتجربة الفردية، ووفقًا للعمر والمكان الذي يو�صع فيه 

ال�صتيرويد.
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اال�صم التجارياال�صم الكيميائي اأو الُجني�صي القوة

من دون و�شفة طبية

ت الهيدروكورتيزون 0.1- 1 %خفيف ر كو ما ير لد ا

Hc45 الناكورت

اأوموفاتبوتريات الكلوبيتا�صون 0.05 %قوة معتدلة

بو�شفة طبية فقط

ديوديرم، الهيدروكورتيزون 0.1- 2.5 %خفيف

اإيفكورتيالن، 

ميلدي�صون

ب�صكل  قوي 

معتدل

ديبروبيونات االأكلوميتا�صون 0.05 %

ديوزوك�صيميتا�صون

فلودروك�صيكورتيد 0.0125 %

فليوكورتولون

مودرا�صون

�صتييديك�ض

هيالن

اأولتراالنوم

بالين

بيكلوميتا�صون ديبروبيونات 0.025 %قوي

بيتاميتاثون فاليرات 0.1 %

بيتاميتاثون ديبروبيونات 0.05 %

ديفلوكورتولون فاليرات 0.1 %

فليو�صينولون اأ�صيتونيد 0.025 %

فليو�صينونيد 0.05 %

فلوتيكاون بروبينات 0.05 %

هيدروكورتيزون بوتيرات 0.1 %

موميتازون فوروات 0.1 %

تريامي�صينولون اأ�صيتونيد 0.1 % 

بروبادرم

بيتنوفايت

ديبرو�صون

نيرو�صين

�صيناالر

ميتوزيت

كوتيفات

لوكويد

اإيلوكون

اأدكورتيل

كلوبيتا�صول بروبيونات 0.05 %قوي جدًا

ديفلوكورتولون فاليرات 01 %

هال�صينونيد 0.1 %

ديرموفات

نيري�صون

فورت هال�صيديرم

عالجات االإكزيما
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حتى �صنة واحدة

من  اأقوى  دواء  اأي  العمر،  من  ال�صنة  دون  لالأطفال  ي�صتخدم  ال 

اأي مكان من الج�صم. ولكن  %( في   1 اإلى  الهيدروكورتيزون )0.5 

قد يتم تجاوز هذه القاعدة اأحيانًا لفترة من الوقت للتحكم بانت�صار 

االإكزيما.

من �صنة اإلى 12 �صنة

اإلى  العمر  الثانية ع�صرة من  بلوغه  نادرًا ما يحتاج الطفل حتى 

�صتيرويد ذي قوة معتدلة. وفي حال جرى ا�صتخدام �صتيرويد اأقوى، 

فعلى  ال�صعبة.  المناطق  في  ق�صيرة  لفترات  ذلك  يكون  اأن  فيجب 

والوجه  واالأربية  االبط  تحت  منطقة  معالجة  يجب  المثال  �صبيل 

بال�صتيرويد الخفيف.

من 12 اإلى 16 �صنة

على  وقادرًا  �صماكًة  اأكثر  العمرية،  الفئة  هذه  في  الجلد  ي�صبح 

طويلة  فترات  اإلى  البع�ض  يحتاج  وقد  اأقوى.  �صتيرويد  كريم  تحّمل 

مثل  الج�صم،  من  المناطق  بع�ض  في  القوي  بال�صتيرويد  العالج  من 

الذراعين وال�صاقين، مع الحر�ض على تفادي تحت االإبط واالأربية.

الفترات  بع�ض  في  جدًا،  القوي  ال�صتيرويد  ي�صتخدم  قد  ولكن 

الق�صيرة من حين اإلى اآخر، في اأماكن الجلد ال�صميك.

للرا�صدين

بع�ض  في  القوة  معتدل  ال�صتيرويد  اإلى  الحاجة  من  الرغم  على 

االأماكن منثنية الجلد )مثل تحت االإبط واالأربية(، اإال اأنه يجب عدم 

ا�صتخدام غير ال�صتيرويد الخفيف على الوجه اإال باإ�صراف طبي دقيق. 

الن�صاطات  ومع  ال�صنة  ف�صول  مع  الم�صتمرة  االإكزيما  تتغير  قد  كما 

التي تقوم بها، وحتى من دون �صبب وا�صح. لذا قد ت�صتعمل ال�صتيرويد 

اإلى  المرء  يحتاج  ما  قّل  ولكن  تتوقف.  ثّم  طويلة  لفترات  القوي 

ي�صتخدم  عندما  ولكن  طويلة.  لفترات  جدًا  قوي  �صتيرويد  ا�صتخدام 

اأ�صابيع،  ثالثة  اإلى  اأ�صبوعين  بين  ما  تتراوح  لفترة  ال�صترويد  المرء 

فينبغي تذكر االأعرا�ض  الجانبية المحتملة التي �صرحناها اأعاله.
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ال�صيخوخة

ويزيد  العمر،  منت�صف  تجاوز  بعد  طبيعيًا  الجلد  �صماكة  تقّل 

ذلك من امت�صا�ض الجلد لل�صتيرويد، ويزيد من احتماالت االإ�صابة 

باأعرا�ض  جانبية.

 ما هي كمية ال�شتيرويد التي يمكنني ا�شتخدامها؟

ال توجد قواعد ثابتة في هذا ال�صاأن، ولكن ثمة اإر�صادات. ويمكن 

اأن يو�صح لك الجدول في ال�صفحة التالية الكمية المطلوبة لتغطية 

منطقة معينة ب�صكل خفيف مرتين في اليوم ولمّدة اأ�صبوع. ولكن ربما 

الم�صار  فالكميات  فلذا  كامل،  ب�صكل  معينة  منطقة  تغطية  ينبغي  ال 

اإليها هي في المعدل االأعلى. ولمعرفة الكمية التي ا�صتخدمتها، قد 

ثّم  ومن  اأنبوب،  ا�صتهالك  ا�صتغرقه  الذي  الوقت  احت�صاب  ي�صهل 

تقدير الكمية التي ا�صتعملتها. اأو يمكنك اأي�صًا اأخذ وزن االأنبوب في 

بداية االأ�صبوع وفي نهايته، واحت�صاب الفرق.

اإلى  تحتاج  التي  الكمية  تحديد  في  مهمة  االإر�صادات  هذه  اإن 

�صرائها والتاريخ الذي عليك اأن تطلب فيه و�صفًة جديدًة من الطبيب 

اإ�صافة  ت�صتخدم ما يكفي منه.  اإذا كنت  و�صت�صاعدك في معرفة ما 

االأعرا�ض   من  خ�صية  �صغيرة  كمية  ال�صتخدام  ميل  ثمة  ذلك،  اإلى 

لك  بالت�صبب  ت�صتمر  االإكزيما  اأن  �صتجد  الحالة  وفي هذه  الجانبية، 

الكمية  تزيد  اأن  ُي�صتح�صن  �صمينًا،  كنت  فاإن  لها.  داعي  ال  بم�صاكل 

قلياًل اأو اأن تخففها اإن كنت نحياًل. كما اأن بع�ض المراهقين قد ينمو 

وي�صبح بج�صم را�صد قبل غيرهم.

مقيا�ض راأ�ض اال�صبع

يتعين  التي  ال�صتيرويد  كمية  الحت�صاب  بديلة  طريقة  هذه 

المرهم  اأو  الكريم  كمية  ت�صاوي  االإ�صبع  راأ�ض  فوحدة  ا�صتخدامها. 

الراأ�ض  را�صد، من  لدى  ال�صبابة  اإ�صبع  اأنبوب على  يع�صر من  الذي 

اإلى الخّط االأول.

ت�صاوي وحدة راأ�ض االأ�صبع 0.5 غرام والوحدتان غرامًا واحدًا.

عالجات االإكزيما
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ما هي كمية ال�شتيرويد التي يمكنني ا�شتخدامها؟

في  المنطقة 

الج�صم

وزن )بالغرام( كريمات ال�صتيرويد والمراهم في 

الفئات العمرية المختلفة

من  اأقل 

�صنة

 4-1

�صنوات

 9-5

�صنوات

 15-10

�صنوات

الرا�صدون

20 - 710121530الوجه والعنق

20 - 710121530اليدان

20 - 710121530فروة الراأ�ض

40 - 715203060الذراعان

10204075100ال�صاقان

10204075100الجذع

االأربية واالأع�صاء 

التنا�صلية

4681530 - 20

االإ�صبع  راأ�ض  وحدات  عدد  التالية  ال�صفحة  في  الجدول  ويظهر 

ال�صرورية في كّل جل�صة عالجية لتغطية المنطقة التي و�صفها. واأما 

يجب  التي  المرطبات  على  تنطبق  فال  ال�صتيرويد  كمية  اإر�صادات 

ا�صتخدامها بكمية اأكبر، اأي اأكثر من مرتين في اليوم.

مكّونات ت�شاف اإلى ال�شتيرويد المو�شعي

تحديد  �صعب  اإذا  اأو  بعدوى،  م�صابًة  االإكزيما  كانت  حال  في 

اأو عن  ناتج عن عدوى  للحّكة  اأحمر م�صبب  اإذا كان طفح جلدي  ما 

�صتيرويد مو�صعي مع م�صاد  ا�صتعمال  يمكن حينها  ب�صيطة.  اإكزيما 

هي  المختلطة  الكريمات  فهذه  للبكتيريا.  م�صاد  اأو  للفطريات 

عالجات فّعالة في االأمد الق�صير )مثل اأ�صبوعين ت�صاعد على تجاوز 

وي�صم  باالإكزيما(.  الم�صاب  و�صع  تدهور  عن  الم�صوؤولة  العداوى 

المواد  اأ�صماء  من  االأولية  االأحرف  الكريمات  هذه  اأ�صماء  من  كثير 
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الم�صافة، مثاًل »بيتنوفات �صي« هو �صتيرويد »بيتاميتاثون فاليرات« 

الذي ُيخلط مع م�صاد البكتيريا كليوكينول.

ا�شتخدام وحدة راأ�ص الإ�شبع من المراهم

اإن وحدة راأ�ض اال�صبع ت�صاوي كمية الكريم اأو المرهم الذي يع�صر من 

اأنبوب على اأ�صبع ال�صبابة لدى را�صد، من الراأ�ض اإلى الخّط االأول. 

    

في  المنطقة 

الج�صم

وحدات راأ�ض االإ�صبع من كريمات ال�صتيرويد والمراهم 

في الجل�صة الواحدة لدى فئات عمرية مختلفة

من  اأقل 

�صنة

 4-1

�صنوات

 9-5

�صنوات

 15-10

�صنوات

ن
و
د

�ص
را

ال

11.51.522.5الوجه والعنق
0.51112اليدان

1.52345الذراعان

346916ال�صاقان

3671014الجذع

االأربية 

واالأع�صاء 

التنا�صلية

0.50.5112

عالجات االإكزيما
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من  االأولى  االأحرف  و�صع  مع  بالمقلوب  يكون  قد  اال�صم  اأن  كما 

الم�صاد  وهو  ه«،  »فو�صيدين  الـ  النهاية،مثل  في  ال�صتيرويد  ا�صم 

الهيدروكورتيزون.  �صتيرويد  الفو�صيديك ممزوج مع  الحيوي حم�ض 

HC وهو الكلورترمازول الم�صاد للفطريات،  واالآخر هو الكانيت�صين 

يمزج مع الهيدروكورتيزون.

مثاًل،  مكّونات.  ثالثة  على  الم�صتح�صرات  بع�ض  تحتوي  وقد 

والم�صاد  بوتريات،  الكلوبيتازون  �صتيرويد  على  التريموفات  يحتوي 

الحيوي اأوك�صيتيترا�صيكلين والني�صتاتين، الذي ين�صط �صد الخميرة.

تاكروليمو�ص

 اكت�صف العلماء عام 1984 »التاكروليمو�ض« من �صاللة بكتيريا 

من  اأخذت  التراب  من  عينة  في    )Streptomyces( »المت�صل�صلة« 

جبل ت�صوكوبا في اليابان. وللتاكروليمو�ض بع�ض التاأثيرات الم�صابهة 

لتاأثير ال�صتيرويد.

وقد كان ُي�صتخدم هذا الدواء، حتى وقت لي�ض ببعيد عن طريق 

الكلية  )مثل  اأع�صاء  لزرع  خ�صعوا  الذين  لالأ�صخا�ض  ويعطى  الفم، 

هوؤالء  لدى  المناعة  جهاز  تثبيط  في  ي�صاهم  فهو  والقلب(.  والكبد 

هذا  اأ�صبح  وقد  المزروع.  الع�صو  الج�صم  يرف�ض  ال  كي  المر�صى، 

في  لال�صتخدام  ومرخ�ض  حاليًا،  مرهم  �صكل  في  متوفرًا  العقار 

االأمد القريب والبعيد على المدى الق�صير واال�صتخدام بعيد المدى 

المتقطع من قبل اأولئك الذين يعانون من اإكزيما تاأتبية �صديدة.

تن�ّض رخ�صة هذا الدواء على اأنه ي�صتخدم فقط من قبل »االأ�صخا�ض 

الذين ال ُين�صحون با�صتخدام العالج البديل التقليدي ب�صبب المخاطر 

المحتملة« ، اأو لعالج المر�صى »الذين ال ي�صتجيبون بطريقة مالئمة اأو 

اأن قوة هذا  لديهم ح�صا�صية من العالجات التقليدية« . ومن المرجح 

ينتظر  الدواء  يزال هذا  وال  قوي.  �صتيرويد  قوة  م�صتمدة من  المرهم 

ح�صوله على براءة اختراع، وال ُيباع اإال في �صكل »بروتوبيك« .

ما هي �شلبيات هذا العقار واإيجابياته؟

يتوفر هذا العقار في ن�صبتّي تركيز، 0.03 % و0.1 % للرا�صدين 
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و15  �صنتين  بين  اأعمارهم  تتراوح  الذين  لالأطفال  فقط   % و0.03 

�صنة. فاإن ا�صتخدمت كمية مفرطة منه في منطقة جلد ملتهب، فقد 

التاكروليمو�ض في الدم. ويظهر ذلك من خالل  ت�صاب بت�صمم من 

هذا  ولكن  الكلية.  عمل  في  ا�صطراب  وحدوث  الدم  �صغط  ارتفاع 

يخفف  ال  اأنه  اإيجابياته  ومن  النا�ض.  ي�صيب معظم  وال  نادر،  االأمر 

من �صماكة الجلد.

نادرًا  اأنه  كما  طبية،  بو�صفة  اإال  التاكروليمو�ض  يباع  ال  ولكن 

مراهم  تجربة  بعد  اإال  اإليه  ُيلجاأ  وال  االأول،  الطبيب  خيار  يكون  ما 

يكون  اأن  احتمال  من  الطبيب  يقلق  فحينما  التقليدية.  ال�صتيرويد 

اإلى  بالن�صبة  جدًا  قوي  االإكزيما  لمعالجة  ال�صروري  ال�صتيرويد 

الج�صم، اأو بالن�صبة اإلى مدة العالج، فقد يو�صف التاكروليمو�ض.

وتكمن ال�صعوبة في معرفة الطرف الذي يتخذ القرار النهائي، 

اأقل  يجعلهم  ما  واهية،  الأ�صباب  ال�صتيرويد  من  يتخوفون  فكثيرون 

حما�صًة ال�صتخدامه، ما يعني اأن الطبيب قد ي�صعر بال�صغط لي�صف 

التاكروليمو�ض حين ال يكون �صروريًا، في حين يكون مرهم ال�صتيرويد 

فّعااًل. وبالطبع فاإن التاكروليمو�ض اأغلى بكثير من العالجات العادية 

لدى  الحّكة  اأو  بالحرقان  اإح�صا�صًا  ي�صبب  اأنه  كما  بال�صتيرويد. 

و�صعه. وقد يزيد من خطر االإ�صابة ببع�ض العداوى. وُين�صح بعدم 

ا�صتخدامه تحت �صمادات وغيرها من و�صائل تغطية الجلد، الأنه قد 

يزيد من قدرة الدم على امت�صا�صه.

مثل  الحيوية  الم�صادات  بتفادي  اأي�صًا  ين�صح  ولذلك 

»اإيريثرومي�صين«، الأنه قد يتفاعل مع التاكروليمو�ض في حال وجوده 

بالدم. 

خطر  من  يزيد  قد  العقار  هذا  اأن  اإلى  المعلومات  بع�ض  وت�صير 

االإ�صابة ب�صرطان الجلد والورم اللمفي في االأمد البعيد، ولكن هذه 

االآثار الجانبية ت�صتغرق �صنين طويلة قبل اأن تظهر، ويعود ذلك الأن 

هذا الدواء يثبط جهاز المناعة.

العالج  يتبعون  الذين  االأ�صخا�ض  ين�صح  ال�صبب  ولهذا 

بالتاكروليمو�ض بتفادي اللقاحات، خ�صو�صًا التي تحتوي على مقادير 

عالجات االإكزيما
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�صئيلة من الفيرو�ض لتعزز مناعتك تجاهه، مثل الح�صبة، النكاف، 

الح�صبة االألمانية، �صلل االأطفال.

عند  اأو  اتباع عالج خفيف  عند  العقار  هذا  بتفادي  ين�صح  كما 

ا�صتخدام اللفافات الرطبة. كما قد ي�صتخدم البع�ض هذا الدواء على 

الوجه اأو على ج�صم االأطفال، ولكن في هذه الحالة يجب التذكر اأنه 

عند الطفل، فاإن ن�صبة �صطح الج�صم اإلى الحجم تكون �صغيرة - ما 

يعني اأن الدم قد يمت�ّض كمية كبيرة من المرهم.

هو  باالإكزيما  المخت�ض  الطبيب  يبقى  االأ�صباب،  هذه  ولجميع 

المرجعية االأف�صل لو�صف الدواء.

بيميكروليمو�ص )اإليديل(

يو�صف البيميكروليمو�ض باأنه كريم مرّكز بن�صبة 1 %، وال يتوفر 

التاكروليمو�ض  ي�صبه  العالم حاليًا. وهو  اإال في مناطق محدودة من 

قلياًل، فهو ال يحتوي على ال�صتيرويد، وهو م�صاد لاللتهاب، وتاأثيره 

�صبيه لحّد ما بتاأثير �صتيرويد ذي قوة معتدلة.

ُينَتج هذا الدواء من االأ�صكومي�صين، وهي مادة طبيعية ت�صتخرج 

عائلة  من  هيغرو�صكوبيكو�ض«  »�صتريبتومي�ض  بــ  يعرف  فطر  من 

الكيميائية  المواد  اإطالق  من  الحّد  في  ي�صاهم  وهو  الزقيات. 

االلتهابية من خاليا الدم البي�صاء. فهذه المواد هي التي توؤدي اإلى 

االلتهاب واالحمرار والحّكة في حال االإ�صابة باالإكزيما.

كما اأظهرت االختبارات اأن هذا الدواء اآمن في حال ا�صتخدامه 

على الوجه اأو ُدهن به االأطفال. ولكن ي�صير ترخي�ض الدواء اإلى اأنه 

يجب ا�صتخدامه من قبل االأ�صخا�ض فوق عمر ال�صنتين.

للتاكروليمو�ض.  اأّما االآثار الجانبية فهي �صبيهة باالآثار الجانبية 

لالأ�صعة  ُعّر�صت  التي  التجارب  ففئران  قوًة.  اأقل  االأرجح  في  ولكنه 

فوق البنف�صجية بعد ا�صتخدام هذا الدواء، لم يقّل عندها ن�صبة الحّد 

االأدنى التي توؤدي لالإ�صابة ب�صرطان الجلد.
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م�شادات البكتيريا

الم�شادات الحيوية

تعمل  اإذ  البكتيرية،  العداوى  لمعالجة  الم�صادات  ت�صتخدم هذه 

كّلها  ولكّنها  متنّوعة،  بطرق  الحيوية  الم�صادات  من  متعددة  اأنواع 

تتدخل في الوظيفة البيولوجية للبكتيريا.

البن�صيلين

يمنع البن�صيلين البكتيريا من اإن�صاء جدار مالئم في الخلية. ما 

ي�صاهم في تفتت الخاليا البكتيرية.

االإيريثرومي�صين

فاإن  البكتيريا.  في  البروتيين  اإنتاج  في  االإيريثرومي�صين  يتدخل 

تكاثر  من  الحّد  في  ي�صاهم  فاإنه  منخف�صًا،  الدواء  هذا  تركيز  كان 

عطي 
ُ
اأ اإن  واأّما  ال�صّن.  في  تقدمها  ب�صبب  وحدها  فتموت  البكتيريا، 

بتركيز عاٍل، فهو يتدخل مع بيولوجيا البكتيريا بما يكفي لقتلها.

الحالة  ففي  للبكتيريا،  المثبطة  العوامل  بين  الفرق  يكمن  وهنا 

الموجودة   العنا�صر  ولكن  النمّو  من  البكتيريا  الدواء  يمنع  االأولى، 

في جرعة كبيرة تق�صي على البكتيريا ب�صكل كامل، كما في الحالة 

الثانية. ون�صاهد هذا الفرق اأي�صًا، عندما ال يتم اأخذ الم�صاد الحيوي 

في الوقت المنا�صب، ويتم تفويت بع�ض الجرعات.

كيف توؤخذ الم�صادات الحيوية؟

اأو  الجلد  وا�صعة من  م�صاحة  لتوؤّثر في  االإ�صابة  امتدت  في حال 

الفم،  بوا�صطة  العالج  يعطى  فحينئٍذ  للم�صاب،  بال�صوء  ت�صببت 

تكون  ال  قد  الج�صم،  مناطق من  في  العدوى  معالجة  في  ي�صاهم  ما 

االإ�صابة فيها وا�صحًة. كما اأن ابتالع الم�صاد الحيوي اأ�صرع واأ�صهل 

من دهنه على الج�صم. ولكن يمكن اأن يوؤدي تناول الم�صادات الحيوية 

بوا�صطة الفم، اإلى اأعرا�ض  جانبية مثل االإ�صهال.

العدوى  كانت  اأو  �صغيرًة  الم�صابة  المنطقة  كانت  حال  في  اأما 

�صكل  في  الحيوية  الم�صادات  ا�صتخدام  حينها  ل  فيف�صّ خفيفًة، 

ُتمزج  ما  وغالبًا  الجلد.  على  مبا�صرًة  تو�صع  مراهم  اأو  كريمات 

عالجات االإكزيما
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الم�صادات الحيوية بال�صتيرويد لعالج االإكزيما.

تجدر االإ�صارة اإلى اأنه يجب ا�صتخدام جميع الم�صادات الحيوية 

بعدد المرات المنا�صبة في اليوم وبالكمية المنا�صبة، واإال فقد ي�صعب 

البكتيريا  تكت�صب  فقد  جزئيًا.  اإال  تعالجه  لم  عدوى  من  التخل�ض 

متكرر  ب�صكل  ُي�صتخدم  حين  الحيوي،  الم�صاد  مقاومة  على  القدرة 

لمدة غير كاملة.

المطهرات

بحال  العدوى  منع  في  مهمًا  دورًا  تمار�ض  كيميائية  مواد  تتوفر 

فاإذا  المالئمة.  المطهرات  ا�صتخدام  يجب  لذا  باالإكزيما.  االإ�صابة 

كان المطّهر قويًا جدًا، فقد ي�صبب األمًا وحرقانًا كيميائيًا.

كيف ت�شاعدنا المطهرات؟

فبداًل  الحيوية.  الم�صادات  عن  يختلف  ب�صكل  المطّهرات  تعمل 

قد  مثاًل  فهي  بها.  �صرر  تلحق  فاإنها  البكتيريا،  بيولوجيا  تغيير  من 

ُتوؤك�صد جدار الخلية لتفتتها. وبما اأن وظيفتها ال ت�صتند اإلى العملية 

البيولوجية للبكتيريا، فهذا يعني اأنها ال تت�صمن خطر جعل البكتيريا 

اأو ت�صعف البكتيريا،  اأنها تق�صي  مقاومًة لها. ولكن على الرغم من 

بعد  حتى  البكتيريا  تظّل  وقد  العدوى،  من  �صفاء  توفر  ال  اأنها  اإال 

ا�صتخدامها.

كيف ن�شتخدم المطهرات؟

على  عادًة  تدهن  فهي  الفم.  بوا�صطة  المطهرات  اأخذ  يمكن  ال 

اأو  اال�صتحمام،  ماء  اإلى  ت�صاف  اأو  اأو مرهم  �صكل كريم  الجلد على 

ينقع الج�صم بها، لتغطي م�صاحًة وا�صعًة منعه. 

كما يمكن خلط المطهرات مع زيوت اال�صتحمام، ما ي�صاهم في 

التخفيف من حدة الجفاف وقتل البكتيريا في اآن واحد. وفي كثير من 

اأو  االأحيان، تخلط مع المرطبات التي ت�صتخدم مبا�صرة على الجلد 

ت�صاف في اأثناء اال�صتحمام.
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جددت درا�صات حديثة االإ�صارة اإلى اأن الف�صة كمعدن قد ي�صاعد 

بالف�صة،  ع  المر�صّ الن�صيج  ذلك  وي�صمل  الجلد.  عداوى  عالج  في 

والذي يو�صع على الجلد اأو المراهم التي تحتوي على الف�صة الرغوية 

اأو غيرها من اأنواع الف�صة.

ويعتقد اأن الن�صيج المو�ّصى بالف�صة يخفف من م�صتوى العنقودية 

تزيد  التي  البكتيريا  هذه  تاأثير  من  يحّد  ما  الجلد،  على  الذهبية 

االإكزيما �صوءًا.

م�شادات اله�شتامين

االإ�صابة  حال  وفي  الج�صم.  ينتجها  كيميائية  مادة  اله�صتامين 

يطلق  قد  العدوى،  اأو  ال�صرى  اأو  االإكزيما،  مثل  التهابية  باأمرا�ض 

ا�صتراتيجيته  من  كجزء  اله�صتامين  من  كبيرة  كميات  الج�صم 

التطهيرية للتخّل�ض من العوامل الم�صّرة في موقع االلتهاب.

لكننا لم نتمكن بعد من تحديد فوائد اله�صتامين في االإكزيما. 

ولكنه قد ي�صبب المعاناة والحّكة للمري�ض. ويمكن لالأدوية الم�صادة 

لله�صتامين اأن تحول دون ذلك.

كيف ناأخذ م�شادات اله�شتامين؟

يمكن اأخذ م�صادات اله�صتامين في �صكل �صائل اأو اأقرا�ض. وهي 

تق�ّصم اإلى فئتين:

م�صّكنة )ت�صعرك بالنعا�ض(. 1

غير م�صّكنة )ال ت�صعرك عادًة بالنعا�ض(. 2

وتتوفر مجموعة وا�صعة من م�صادات اله�صتامين الم�صّكنة وغير 

ال�صيدلية.  من  مبا�صرًة  اأو  طبية  بو�صفة  �صراوؤها  ويمكن  الم�صّكنة، 

اآمنة ب�صكل عام في حال ا�صتخدامها بح�صب  وم�صادات اله�صتامين 

االإر�صادات.

الم�صّكنة  اله�صتامين  م�صادات  ا�صتخدام  عمومًا  ي�صتح�صن  لكن 

ت�صبب  قد  اأنها  اإال  التعب.  من  وتخفف  النوم  على  فت�صاعدك  لياًل، 

عالجات االإكزيما
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اأحيانًا م�صاكل م�صابهة الآثار ما بعد الثمالة في اليوم التالي، فت�صعر 

بقليل من الدوار.

حين  النهار،  في  للعالج  مفيدة  فهي  اله�صتامين  م�صادات  اأّما 

تحتاج اإلى البقاء متيقظًا للقيام باأمور تحتاج اإلى التركيز، مثل قيادة 

ال�صيارة والدراجة اأو ت�صغيل اآلة ما. ويعاني بع�ض الم�صابين باالإكزيما 

من ح�صا�صية االأنف، وهو �صبب اآخر ال�صتخدام م�صادات اله�صتامين. 

ولذا فم�صادات اله�صتامين غير الم�صّكنة اأن�صب لال�صتعمال النهاري.

اأن بع�ض م�صادات اله�صتامين غير الم�صّكنة  اإلى  تجدر االإ�صارة 

اإر�صادات  االأدوية عادًة بالئحة  وترفق هذه  دوارًا خفيفًا.  ت�صبب  قد 

حول اإمكانية قيادة ال�صيارة اأو ت�صغيل اآلة عند تناولها.

حين يكون العالج بم�صادات اله�صتامين �صروريًا لفترات طويلة، 

ل اأخذ عّدة اأنواع من م�صادات اله�صتامين لتفادي االعتياد  فربما يف�صّ

على الدواء في ما يعرف بالت�صرع المناعي. فاإن اأ�صبحت م�صادات 

اأ�صكال  اإلى  تحتاج  بّت  اأو  الروتيني،  عالجك  من  جزءًا  اله�صتامين 

اأن تناق�ض الم�صاألة مع الطبيب  اأكبر، في�صتح�صن  ذات قدرة م�صّكنة 

وت�صتري الدواء بناًء على و�صفة طبية. وقد يكون ذلك اأرخ�ض اأي�صًا.

م�شادات اله�شتامين لالأطفال

لالأطفال.  محالة  �صوائل  �صكل  في  اله�صتامين  م�صادات  تتوفر 

)بيريتون(،  الكلورفينامين  مثل  الم�صكنة  العقاقير  و�صف  ويمكن 

لال�صتخدام  )فاليغران(  واالأليميمازين  )فينيغران(  البروميتازين 

الليلي. وقد تكون هذه العقاقير مفيدًة جدًا في حال االإ�صابة باإكزيما 

م�صادات  ا�صتخدام  على  التعّود  تجنب  االأف�صل  من  ولكن  حادة. 

وقد  لالأطفال،  النعا�ض  اأحيانًا  ت�صبب  فهي  الم�صّكنة.  اله�صتامين 

ي�صتمر �صعورهم هذا في اليوم التالي.

الحد  اإلى  البعيد  االأمد  في  ليلة  كّل  االأدوية  هذه  تناول  ي�صاهم 

اأزمة  اإليه حين ت�صتد  من فعاليتها، ما يعني اأنك لن تجد دواًء تلجاأ 

�صّن  دون  لالأطفال  اله�صتامين  م�صادات  ُتعطى  ما  ونادرًا  االإكزيما. 

الثانية من العمر، في ما عدا الكلورفينيرامين.
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مثبطات المناعة

ال�شتيرويد الفموي )بريدني�شولون(

تتناول  اأن  �صيئة،  باإكزيما  االإ�صابة  حين  المفيد  من  يكون  قد 

ال�صتيرويد بوا�صطة الفم في �صكل �صائل اأو اأقرا�ض. وبما اأن ال�صتيرويد 

الفموي يعمل  بقمع جهاز المناعة، فلذا يجب اأخذه بو�صفة طبية.

اأ�صابيع.  واأربعة  اأ�صبوع  بين  ما  عادًة  بال�صتيرويد  العالج  ي�صتمر 

وقد يبداأ بخلطه مع م�صادات حيوية. وي�صتخدم ال�صتيرويد في نهاية 

ذلك  وي�صاهم  اإ�صافية.  اأ�صابيع  لب�صعة  �صغيرة  بجرعات  العالج 

ولذا  العالج.  يتوقف  عندما  االإكزيما  عودة  عدم  على  الحر�ض  في 

اأقرا�ض ال�صتيرويد، على ا�صتخدام  فاحر�ض حين تتوقف عن تناول 

عالجات اأخرى للجلد بانتظام للحفاظ على المكا�صب التي حققتها.

عادة نعني بعبارة »طويل االأمد« فترًة تتراوح ما بين �صهرين اإلى 

اأ�صابيع،  ال�صتيرويد الأكثر من ثالثة  ا�صتخدام  ثالثة. ولكن في حال 

فيجب اأخذ بع�ض االأعرا�ض  الجانبية طويلة االأمد المذكورة اأدناه في 

عين االعتبار. فاإن لم ُتخّفف من تناول ال�صتيرويد في غ�صون ثالثة 

اأ�صابيع من بدء العالج، فعليك اأن تحمل معك بطاقًة ت�صير اإلى اأنك 

تتبع عالجًا بال�صتيرويد )انظر الجدول �صفحة 117(.

اأعرا�ض جانبية ق�صيرة االأمد

جانبية  اأعرا�صًا  الق�صير،  االأمد  في  ال�صتيرويد،  اأقرا�ض  ت�صبب 

قليلة، يمكن التخّل�ض منها جميعًا. وهي ت�صتمل على:

• زيادة ال�صهية	

• ومن 	 الطعام،  من  االإكثار  اإلى  جزئيًا  ذلك  يعود   - الوزن  ك�صب 

ناحية اأخرى اإلى حب�ض كمية كبيرة من ال�صائل

• ويتمتع 	 ن�صاطًا  اأكثر  بات  اأنه  ال�صخ�ض  ي�صعر  اإذ  المزاج،  تغير 

بطاقة اأكبر. ويمكن لذلك اأن ي�صبب ا�صطرابات في النوم، فلذا 

من االأف�صل تناول االأقرا�ض في ال�صباح

• اأما في حال االإ�صابة بداء ال�صكري، فاإن معّدالت ال�صكر في الدم 	

من  المزيد  في�صرب  العط�ض،  �صديد  المري�ض  يجعل  ما  ترتفع، 

ال�صوائل، وُيكثر من التبّول. غير اأّن هذه الم�صكلة ق�صيرة االأمد 

عالجات االإكزيما
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لالإ�صابة  �صين  المعرَّ االأ�صخا�ض  لدى  خ�صو�صًا  وتظهر  نادرة، 

بال�صكري.

• ع�صر اله�صم م�صكلة تظهر من حين اإلى اآخر، يجب اأن ياأخذها 	

الطبيب في عين االعتبار. بع�ض هذه االأدوية تتمتع بتغليف معوي 

�صوء  تفادي  في  ي�صاعد  ما  المعدة،  في  االأقرا�ض  تفتت  يوؤخر 

اله�صم.

االأعرا�ض الجانبية طويلة االأمد 

يجب على بع�ض االأ�صخا�ض الذين يعانون من االإكزيما ال�صيئة اأو 

من مزيج من االإكزيما والربو اأن يتناولوا ال�صتيرويد لفترة اأطول، ما 

االإ�صافية  االآثار  وبع�ض  االأمد،  ق�صيرة  لالآثار  عر�صًة  اأكثر  يجعلهم 

طويلة االأمد. 

• فتتراكم 	 معين،  نمط  من  الوزن  في  زيادًة  حدوث  تالحظ  قد 

الدهون حول منت�صف الج�صم، فيما تنحف الذراعان وال�صاقان، 

كما ي�صبح الخدان ممتلئين.

• قد ت�صبح الب�صرة هزيلًة وه�صًة، ما ي�صاف اإلى اآثار التقدم في 	

العمر عند الم�صنين. في�صاب الجلد بالكدمات ب�صهولة.

• قد يرتفع �صغط الدم، وال يظهر ذلك اإال عند اأخذ قيا�ض ال�صغط 	

من دون اأن يالحظه ال�صخ�ض الذي ي�صتخدم ال�صتيرويد. وي�صكل 

ذلك عاماًل م�صاهمًا في المخاطر الم�صتقبلية لالإ�صابة باأمرا�ض 

القلب وال�صكتات. لذا ال بّد من مراقبته.

• لفترة 	 بال�صتيرويد  العالج  اتباع  عند  ال�صكري  داء  خطر  يزداد 

في  توؤخذ  التي  تلك  من  اأ�صغر  تكون  الجرعات  اأن  مع  طويلة، 

العالج على االأمد الق�صير.

• قد تفقد البروتينات والمعادن من العظام، ما يوؤدي اإلى االإ�صابة 	

به�صا�صة العظام. وي�صيب ذلك عادًة الحبل ال�صوكي والوركين.

• يمكن اأن يفقد الج�صم ال�صتيرويد الموجود فيه ب�صكل دراماتيكي 	

دون  من  فجاأة،  ال�صتيرويد  اأقرا�ض  تناول  عن  توقف  حال  في 
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ال�صتيرويد  عادة  الج�صم  وينتج  تدريجيًا.  الجرعة  تخفيف 

اأقرا�ض  تناول  حال  في  ولكن  الكظرية،  الغدد  في  الطبيعي 

ال�صتيرويد في االأمد البعيد، يتوقف الج�صم عن اإنتاج هذه المواد 

ب�صكل طبيعي. وت�صمل االأعرا�ض، الدوار، واالإرهاق، وحتى فقدان 

الوعي. وهذه الم�صكلة هي االأكثر �صيوعًا:

يفقد ال�صخ�ض اأقرا�ض ال�صتيرويد وال ي�صتبدلها على الفور- 

يتوقف عن تناول ال�صتيرويد من دون مراجعة الطبيب- 

ي�صاب بالمر�ض وين�صى تناول ال�صتيرويد- 

ال�صيئة، -  ال�صدرية  العدوى  مثل  ال�صديد،  المر�ض  فترات  في 

يتعر�ض الج�صم لالإرهاق، ويرّد عادًة باإنتاج مزيد من ال�صتيرويد 

الطبيعي الخا�ض به. وفي حال تناول ال�صتيرويد لفترات طويلة، 

نق�ض  من  يعاني  ولذا  بذلك،  القيام  على  قادرًا  الج�صم  يعد  ال 

االأقرا�ض. فيحتاج  تناول  الرغم من  ال�صتيرويد، على  ن�صبي في 

اال�صابة  اأثناء  في  ال�صتيرويد  من  اإ�صافية  جرعات  اإلى  البع�ض 

ببع�ض االأمرا�ض وبعدها.

• حال 	 في  �صوءًا  الفطرية،  وخ�صو�صًا  العداوى،  بع�ض  تزداد  قد 

من  المزيد  اإلى  الم�صاب  يحتاج  قد  لذا  ال�صتيرويد.  ا�صتخدام 

العالج الم�صاد للعداوى. وقد تكون بع�ض العداوى، مثل العداوى 

البكتيرية اأقل و�صوحًا من غيرها، الأن الج�صم ال ي�صتطيع التفاعل 

معها ب�صكل طبيعي، ما قد يوؤخر العالج المالئم.

• يتناولون 	 الذين  االأ�صخا�ض  على  ق�صوًة  اأكثر  الجدري  يكون  قد 

اأنك  اإن �صعرت  ال�صتيرويد. فنن�صحك باالت�صال بالطبيب فورًا 

اأ�صبت  اإن  ولكن  النطاقي.  الهرب�ض  اأو  الجدري  اإلى  تعر�صت 

نًا، ولن تكون في خطر. بالجدري في ال�صابق، ف�صت�صبح مح�صّ

• يمكن لجرعات ال�صتيرويد الفموي التي تعطى لالأطفال على مّر 	

�صنوات طويلة اأن تعيق نمّوهم.

عالجات االإكزيما



116

الإكزيما

الحّد من الأعرا�ص  الجانبية

اإن كنت تتابع عالج �صتيرويد طويل االأمد، فقد ت�صاعد المقاربات 

التالية في الحّد من االأعرا�ض  الجانبية.

اأ�صلوب الحياة

راقب نظامك الغذائي ومار�ض الكثير من التمارين الريا�صية، فذلك 

�صي�صاعدك على المحافظة على وزن و�صغط دم منخف�صين.

ت�صاعد التمارين الريا�صية المنتظمة في الحفاظ على قوة العظام

من  يزيدا  قد  اإذ  الممنوعة،  الم�صروبات  وتناول  التدخين  تجّنب 

ه�صا�صة العظام.

االأدوية

العظام،  به�صا�صة  االإ�صابة  تفادي  في  االأدوية  بع�ض  ت�صاعد 

تعرف  العقاقير  من  ومجموعة  الكال�صيوم  مكّمالت  االأمثلة  وت�صمل 

الن�صاء  عند  لالأ�صتروجين  البديلة  والعالجات  بالـ»بي�صفو�صفونات«، 

والبديلة للتي�صتو�صتيرون عند الرجال.

ال�صّن،  في  المتقدمين  المر�صى  عادًة  العقاقير  هذه  ي�صتخدم 

فهم عر�صًة اأكبر لالإ�صابة بك�صور ناتجة عن ه�صا�صة العظام. ويمكن 

يظهر  الذي  الدم  في  ال�صكر  معدل  اأو  الدم  �صغط  ارتفاع  معالجة 

اأولي من خالل الحمية الغذائية  في فترة العالج بال�صتيرويد ب�صكل 

والتمارين الريا�صية. ويمكن معالجته بوا�صطة االأدوية اأي�صًا في حال 

كان ذلك �صروريًا.

المراقبة

قيا�ض  يجب  االأمد،  طويلة  العالجية  الفترات  وفي  البداية  في 

الوزن و�صغط الدم ومعدل ال�صكر في البول اأو الدم.
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بطاقة مري�ص يعالج بال�شتيرويد

اإن كنت تخ�صع لعالج بال�صتيرويد لفترة عالجية طويلة، عليك 

اأن تحمل هذه البطاقة معك على الدوام. �صي�صدرها لك ال�صيدلي 

اأ�صابيع.  ثالثة  عالجك  فترة  تجاوزت  اإن  الطبية،  الو�صفة  مع 

وُيدرك االخت�صا�صيون الطبيون بهذه الطريقة، اأنك تخ�صع لعالج 

�صبت بمر�ض اأو 
ُ
بال�صتيرويد، واأنك قد تحتاج اإلى عناية خا�صة اإن اأ

حادث.  ويمكنك االطالع على المواد الواردة على بطاقة مري�ض 

ال�صتيرويد اأدناه:

اأنا مري�ض اأتبع عالجًا بال�صتيرويد يجب اأن ال يوقف فجاأًة.

اإن كنت تتناول هذا الدواء الأكثر من ثالثة اأ�صابيع، يجب 

اأن تخفف الجرعة تدريجيًا قبل اأن تتوقف عن تناول 

ال�صتيرويد، اإال في حال اأ�صار الطبيب اإلى عك�ض ذلك.

اقراأ ُوَريقة المعلومات الخا�صة بالمري�ض التي تجدها 

مرفقًة بالدواء.

ِرها الأي �صخ�ض م�صوؤول 
َ
احمل هذه البطاقة معك دائمًا، واأ

عن عالجك )طبيب، ممر�صة، �صيدلي، طبيب اأ�صنان(.

عليك اأن تبلغ االخت�صا�صي الطبي باأنك كنت ت�صتخدم 

ال�صتيرويد طوال مّدة عام بعد التوقف عنه.

اإن ا�صبت بالمر�ض او احتكيت مع اأي �صخ�ض يعاني من 

مر�ض معٍد، ا�صت�صر الطبيب على الفور. اإن لم ت�صب 

بالجدري من قبل، فعليك تفادي االحتكاك باأ�صخا�ض 

م�صابين بالجدري اأو الهرب�ض النطاقي. فاإن احتكيت 

ب�صخ�ض م�صاب بالجدري، فا�صت�صر طبيبك على الفور.

احر�ض على تحديث معلومات هذه البطاقة دائمًا

)تت�صمن التفا�صيل االإ�صافية على البطاقة، الجرعة، تاريخ 

بدء العالج اأو تغييره وا�صم الجهة التي و�صفت الدواء(.

عالجات االإكزيما
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الأزاثيوبرين )اإيموران(

جهاز  مهاجمة  دون  ويحول  اأقرا�ض،  �صكل  في  يوؤخذ  دواء  هو 

ُي�صتخدم  ال  ولكنه  االإكزيما.  تخفيف  على  وي�صاعد  للجلد،  المناعة 

ب�صكل وا�صع. واأما فوائده فهي �صبيهة اإلى حّد ما بال�صتيرويد الفموي، 

ولكن مفعوله لي�ض �صريعًا وال دراماتيكيًا مثله. 

وي�صتخدم فقط عند الحاجة اإلى عالج طويل االأمد، وعلى عك�ض 

ال�صتيرويد، فهو ال ي�صتخدم في العالجات ق�صيرة االأمد حين الحاجة 

في  الدواء  هذا  البع�ض  يحّبذ  وال  �صريعة.  نتائج  على  الح�صول  اإلى 

ح�صول  دون  من  ل�صنوات  منه  ي�صتفيدون  قد  اآخرين  ولكن  البداية، 

يمكن  التي  االأي�ض  عمليات  في  الفوارق  عادًة  ذلك  ويعك�ض  م�صاكل. 

التحقق منها باإجراء فحو�ض دم اأولية.

االأعرا�ض  الجانبية

وتثبيط  والغثيان،  الكبد  با�صطرابات  االأ�صا�صية  الم�صاكل  تتمثل 

نخاع العظام، ما يخفف عدد الخاليا الدموية، وهو ما يوؤدي بدوره 

اإلى االإ�صابة بفقر الدم والعداوى.

وعلى الرغم من اأن هذه االأعرا�ض  الجانبية نادرة جدًا، اإال اأنه 

يجب مراقبة �صحة نخاع العظام والكبد باإجراء فحو�ض دم منتظمة. 

يطلب  اأن  االأزاثيوبرين  ياأخذ  من  على  ولذا  جدًا.  مهمة  فالمراقبة 

دائمًا اال�صت�صارة الطبية، اإن �صعر اأنه لي�ض على ما يرام.

اإذا  مّما  للتاأكد  م�صبق  لفح�ض  المر�صى  يخ�صع  اأن  يمكن  كما 

اإنزيم                 كمية  قيا�ض  ذلك  وي�صمل  باأمان.  الدواء  اأخذ  باإمكانهم  كان 

كان  فاإن  للدم.  فح�ض  باإجراء  تران�صفيراز«  ميثيل  »ثيوبورين  الـــ 

معدل هذا االإنزيم منخف�صًا، فثّمة خطر من اأن يتراكم الدواء، واأن 

يت�صبب بحدوث االآثار الجانبية الموؤذية الواردة اأعاله.
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ال�شيكلو�شبورين )نيورال(

جهاز  قمع  بو�صطة  ويعمل  اأقرا�ض،  �صكل  في  العقار  هذا  يتوفر 

الدواء  وُيعّد هذا  االإكزيما.  ا�صتخدامه في عالج  ي�صيع  المناعة. وال 

التي  بالطريقة  وذلك  واالأزاثيوبرين،  ال�صتيرويد  بين  ما  و�صطًا 

ت�صتمر  متو�صطة،  مّدة  اتباع عالج  عند  ُيعطى  قد  اإذ  فيها  ُي�صتخدم 

الخيارات  تكون  حين  واأما  دراماتيكي.  اأثر  له  ويكون  اأ�صهر،  ب�صعة 

تتجاوز  لمدة  ال�صيكلو�صبورين  ا�صتخدام  فيمكن  محدودًة،  العالجية 

ثالثة اأ�صهر، في حال كان فّعااًل، واآثاره الجانبية مقبولًة.

االآثار الجانبية

الكليتين.  الدم ويخفف من فعالية  ال�صيكلو�صبورين �صغط  يزيد 

اأن يخ�صع المري�ض الإجراء  اإذ يمكن  ولكن يمكن مراقبة الحالتين، 

اقت�صى  اإذا  الجرعات  فتعّدل  الكليتين،  عمل  لمراقبة  للدم  فح�ض 

االأمر. واأما في حال ا�صتخدام هذا الدواء ل�صنوات، فيمكن اأن تعاني 

الكليتان عند بع�ض االأ�صخا�ض من اأ�صرار ت�صتمر مطّواًل.

الم�صاب  جعل  حيث  من  ال�صتيرويد  ال�صيكلو�صبورين  وي�صبه 

عر�صًة للعداوى. كما اأن من اأعرا�صه الجانبية االأخرى اأنه يزيد كمية 

لي�صت  الم�صكلة  هذه  اأن  من  الرغم  على  الراأ�ض،  و�صعر  البدن  �صعر 

م�صكلة طبيًة،  اإال اأنها قد تزعج البع�ض.

فترات  في  الدم  في  الكول�صتيرول  م�صتوى  يرتفع  اأن  يمكن  كما 

القلب  باأمرا�ض  االإ�صابة  خطر  من  يزيد  ما  االأمد،  طويل  العالج 

واأن  �صحيًا،  غذائيًا  نظامًا  الم�صاب  يتبع  اأن  ينبغي  لذا  ال�صريانية. 

يمار�ض التمارين الريا�صية للتعامل مع هذا االأمر.

حم�ص الغامولينيك )اإبوغام(

االأخدرية  نبتة  زيت  في  يوجد  اأ�صا�صي  دهني  حم�ض  هو 

عالجات االإكزيما
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والمحال  ال�صحية  الغذائية  المواد  متاجر  ويتوفر في  )االأونوثارة(. 

الم�صابهة. ويقال اإن هذا الحم�ض يخفف من بع�ض اأعرا�ض االإكزيما، 

غير  تزال  ال  ال�صدد  هذا  في  االأدلة  ولكن  وااللتهاب.  الحّكة  مثل 

حا�صمة.

 عالجات الإكزيما بال�شوء

غالبًا ما يالحظ كثيرون تح�صن االإكزيما التي يعانون منها حين 

اإلى مزيج من  يق�صون العطلة في مكان م�صم�ض. وُيعزى ذلك عادًة 

اأ�صعة  اآثار  فيها  بما   ،)80 �صفحة  النف�صي  ال�صغط  )انظر  العوامل 

ال�صم�ض. فيمكن لالأ�صعة فوق البنف�صجية اأن تثبط عمل خاليا جهاز 

مفيدًا  ذلك  يكون  قد  كما  الجلد.  من  العليا  الطبقات  في  المناعة 

لالأ�صخا�ض الذين يعانون من االإكزيما وال�صداف، ويخّفف من حدة 

الطفح الجلدي. ولكن في الوقت عينه، ُتلحق االأ�صعة فوق البنف�صجية 

في  النووي  الحم�ض  اأي  الجينية،  المواد  فتغير  بالجلد،  اأ�صرارًا 

خاليا  اإنتاج  اإلى  بدوره  المت�صرر  النووي  الحم�ض  ويوؤدي  الخاليا. 

تتطور  اأن  الخاليا  لهذه  يمكن  كما  مالئم.  ب�صكل  تعمل  ال  مت�صررة 

تعر�ض  اإن  اأو  كبيرًا  ال�صرر  كان  اإن  الجلد،  في  �صرطانًا  فت�صبح 

ال�صخ�ض لالأ�صعة فوق البنف�صجية لفترات طويلة وب�صكل مكّثف.
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يمكن لالأ�صعة فوق البنف�صجية اأن تثبط عمل خاليا جهاز المناعة في الطبقات 

العليا من الجلد. غالبًا ما يالحظ النا�ض كيف تتح�صن االإكزيما حين يق�صون 

البنف�صجية  فوق  اال�صعة  تلحق  عينه  الوقت  وفي  م�صم�ض،  مكان  في  العطلة 

اأ�صرارًا بالجلد، فتغير المواد الجينية، اأي الحم�ض النووي في الخاليا، ما قد 

يوؤدي اإلى االإ�صابة بال�صرطان.

االأ�صعة فوق البنف�صجية

 الحم�ض 

النووي 

الطبيعي 

يتعّر�ض الأ�صعة 

فوق بنف�صجية 

م�صّرة
نواة الخلية االأدمة الب�صرة

عالجات االإكزيما
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جدير بالذكر اأن اأ�صعة ال�صم�ض الطبيعية تحتوي على عّدة اأنواع 

تعدادها.  ي�صعب  ع�صوائية،  بجرعات  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  من 

وقد �صممت العالجات الطبية بال�صوء لتجاوز هذه التعددية والتنوع، 

للجلد  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  من  بها  التحكم  يتم  جرعة  وتوفير 

في فترة تمتد لعّدة اأ�صابيع. وتزاد الجرعة تدريجيًا لتفادي ال�صعور 

بالحرقان، وهو �صعور ُيعّد مزعجًا وم�صرًا بالجلد.

اأما في حال كانت االإكزيما �صديدًة، فيكون من ال�صروري البدء 

بجرعة من اأقرا�ض ال�صتيرويد في االأ�صابيع االأولى من العالج باالأ�صعة 

وي�صبح  بال�صوء،  العالج  مكانه  يحّل  حين  اإلى  البنف�صجية  فوق 

العالج  اإيقاف  االأقرا�ض. ويمكن بعدها  تناول  التوقف عن  باالإمكان 

ل�صمان  تدريجيًا  اأقل  ب�صكل  يعطى  اأنه  اأو  البنف�صجية،  فوق  باالأ�صعة 

بقاء الجلد م�صتقرًا، فيما يتم التوقف عن العالج.

اأنواع العالج بال�شوء

االأ�صعة فوق البنف�صجية »ب« عري�صة الموجة 

هو نوع قديم الطراز من العالج بال�صوء، فّعال جدًا بالن�صبة اإلى 

�صرر  بحدوث  يت�صبب  ال  اأنه  بما  �صجل حافل  وله  الم�صابين،  بع�ض 

كبير بالجلد.

االأ�صعة فوق البنف�صجية »ب« �صيقة الموجة 

اأحيانًا  اإليه  ي�صار  »ب«،  بنف�صجية  فوق  االأ�صعة  من  جديد  �صكل 

ال�صوء  من  محددة  موجة  كل  منافع  على  للح�صول  تطّور   .TLO1 بـ 

)311 نانومتر(، وهو مفيد للبع�ض. ولكن ثمة خطر ت�صّببه لالإ�صابة 

بحروق اأكبر مقارنًة بالموجة العري�صة قديمة الطراز.

االأ�صعة فوق البنف�صجية »اأ« 1

تتوفر في مراكز محدودة. وال توجد درا�صات كثيرة ت�صير اإلى اأن 

هذه االأ�صعة مفيدة في معالجة االإكزيما. فموجة ال�صوء اأطول مقارنة 

باالأ�صعة فوق البنف�صجية »اأ« العادية الم�صتخدمة في عقار »ب�صورالين« 

في العالج ال�صوئي الكيميائي )بوفا(.
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�صغيرة،  ال�صم�ض  نور  في  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  مكونات 

ولكنها مهمة بيولوجيًا، وتقوم على الموجات ال�صوئية التي تتراوح 

بين 100 و400 نانومتر. وتق�صم اإلى ثالث فئات:

اأ�صعة فوق بنف�صجية »ج« من 100 اإلى 290 نانومتر، ت�صفيها . 1

طبقة االأوزون، وال ت�صل اإلى �صطح االأر�ض.

320 نانومتر، ت�صكل . 2 اإلى   290 اأ�صعة فوق بنف�صجية »ب«  من 

حوالى 5 % من اإجمالي االأ�صعة فوق البنف�صجية ال�صم�صية، في 

فترة الظهر في ف�صل ال�صيف، ولكنها م�صوؤولة عن ما بين 80 

اإلى 90 % من حروق ال�صم�ض، و�صيخوخة الجلد وال�صرطان.

ت�صكل . 3 نانومتر،   400 اإلى   320 من  »اأ«   بنف�صجية  فوق  اأ�صعة 

ال�صم�صية  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  اإجمالي  % من   95 حوالى 

في فترة الظهر في ف�صل ال�صيف، ولكنها م�صوؤولة عن ما بين 

10 اإلى 20 % فقط من م�صاكل الجلد المرتبطة باالأ�صعة فوق 

البنف�صجية، غير اأنها توؤدي دورًا فّعااًل في ظهور رّدات فعل غير 

الجالد  هو  �صيوعًا  واأكثرها  ال�صم�ض.  تجاه  الجلد  في  طبيعية 

ال�صيائي عديد االأ�صكال.

العالج ال�صوئي الكيميائي )بوفا(

الب�صورالين.  مع  البنف�صجية  فوق  باالأ�صعة  العالج  ونعني 

فالب�صورالين م�صتخرج نباتي طبيعي يزيد من ح�صا�صية الجلد تجاه 

م�صكلة  لمعالجة  القدماء  الم�صريون  ا�صتخدمه  وقد  ال�صم�ض.  �صوء 

جلدية اأخرى، هي البهاق، فكانوا يفركون اأج�صامهم باأوراق نباتات 

غنية بالب�صورالين، ثّم يتمددون على �صّفة النيل، للح�صول على عالج 

»بوفا«.

ويمكن الح�صول على الب�صورالين في �صكل اأقرا�ض، اأو يمكنك اأن 

تنقع نف�صك في مغط�ض يحتوي على محلول بال�صورالين المركز لمدة 

عالجات االإكزيما
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10 دقائق، قبل الوقوف في غرفة بها �صوء. و�صتجعلك هذه المادة 

فغرفة  »ب«،  من  »اأي«  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  تجاه  ح�صا�صية  اأكثر 

ال�صوء م�صممة لتعطيك هذا النوع من االأ�صعة.

يرجح اأن تكون الـ »بوفا« اأكثر فعاليًة من اأنواع اأخرى من االأ�صعة 

من  الرغم  على  االإكزيما،  عالج  في  الم�صتخدمة  البنفج�صية  فوق 

اختالف الراأي حول هذه النقطة. ولكن قد ت�صبب االأقرا�ض الغثيان 

ال�صرر  تلحق  »البوفا«  اأن  فيظهر  البعيد،  االأمد  في  واأما  الدوار.  اأو 

بالجلد، على الرغم من اأن معظم االأدلة ظهرت عند المر�صى الذين 

)ت�صتمر  البوفا  من  عالجية  جل�صة   20 فبعد  ال�صداف.  من  يعانون 

اأ�صرار وا�صحة على ج�صم  اأ�صابيع(، ظهرت  �صّتة  كّل واحدة حوالى 

العديد من الم�صابين بال�صداف، ت�صبه اإلى حّد ما االأ�صرار الناتجة 

عن اأ�صعة ال�صم�ض.

في  الجلد  �صرطان  من  بال�صداف،  الم�صابين  بع�ض  يعاني  قد 

االإ�صابة  حال  في  العالج  هذا  اختبارات  تزال  ال  ولكن  الحق.  وقت 

في  �صتظهر  عينها  الم�صاكل  اأن  من  الرغم  على  قليلًة،  باالإكزيما 

االأرجح في حال ا�صتخدام العالج من دون قيود.

فوق  االأ�صعة  وحجرات  الم�صم�صة  الحجيرات  عن  ماذا 

البنف�صجية المنزلية؟

اخت�صا�صيو  ولكن  الجلد،  التجهيزات  هذه  بع�ض  ت�صاعد  قد 

الجلد يقلقون من االإفراط في كمية االأ�صعة فوق البنف�صجية التي يتم 

التعّر�ض لها ومدتها. فاإن تم العالج في المنزل، فقد يميل الم�صاب 

ب�صكل  المنزلية  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  حجرات  ا�صتخدام  اإلى 

متكرر ولمدة غير محددة. وال ين�صح االأطباء بذلك، الأنه يوؤدي اإلى 

حال  في  الجلد،  ب�صرطان  باالإ�صابة  ويت�صّبب  بالجلد  ال�صرر  اإلحاق 

اأ�صبح ذلك جزءًا من روتين متكرر. وعلى العك�ض، تعطى الــ »بوفا« 

على  الحر�ض  مع  باالأ�صعة،  للعالج  م�صابه  ب�صكل  الم�صت�صفيات  في 

الجرعات والتحقق من التجهيزات ومن جلدك. 

الجرعات،  من  لعدد  االأعلى  الحّد  ُيعتبر  اإلى  ت�صل  فحين  وبذا 

فاإنك �صت�صعى للح�صول اإلى عالج بديل.
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الأ�شعة فوق البنف�شجية مع الب�شورالين اأو »بوفا«

الب�صورالين م�صتخرج نباتي يزيد من فعالية االأ�صعة البنف�صجية على 

ليمت�صه  به  الج�صم  ُينقع  اأو  اأقرا�ض  �صكل  في  اأخذه  فيمكن  الجلد. 

حجيرة  في  البنف�صجية  فوق  لالأ�صعة  التعّر�ض  يتم  ثّم  ومن  الجلد. 

�صوء.

�صكل  في  الب�صورالين  المري�ض  ياأخذ  اأواًل، 

من  مغط�ض  في  الج�صم  بنقع  اأو  اأقرا�ض 

محلول الب�صورالين المركز لمدة 10 دقائق.

اإلى  المري�ض  يتعر�ض  ثّم 

في  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة 

حجيرة ال�صوء.

عالجات االإكزيما
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ماذا عن اأ�صعة ال�صم�ض؟

ولكن  االإكزيما،  من  اأنواع  عّدة  عالج  في  ال�صم�ض  اأ�صعة  ت�صاعد 

في  االإفراط  من  االأطفال  حماية  فيجب  بحذر.  معه  التعامل  يجب 

خطر  وزيادة  بالحروق،  اإ�صابتهم  خ�صية  ال�صم�ض  الأ�صعة  التعّر�ض 

االإ�صابة ب�صرطان الجلد في وقت الحق من حياتهم. كما قد ي�صاعد 

التعر�ض الأ�صعة ال�صم�ض بحذر وزيادة م�صتوى التعر�ض لها تدريجيًا 

دائمًا  فاحر�ض  االإكزيما.  من  التخفيف  على  ال�صيفية،  العطلة  في 

خطر  ثّمة  كان  حال  في  ال�صم�ض  من  واقية  كريمات  ا�صتخدام  على 

لتفادي  معتدل  ب�صكل  لل�صم�ض  ج�صمك  وعّر�ض  بحروق،  لالإ�صابة 

االأ�صرار الجلدية طويلة االأجل.

ال�صم�ض  اأ�صعة  عليهم  تعود  ال  النا�ض،  من  �صغيرة  مجموعة  ثمة 

بحروق  ُت�صاب  جلودهم  اأن  ال�صبب  يكون  وقد  ُتذكر،  فائدة  باأي 

ال�صم�ض ب�صرعة، اأو الأنهم يعانون من نوع غير اعتيادي من االإكزيما 

ال�صم�ض. وهوؤالء عادة يكونون من  التعّر�ض الأ�صعة  يزداد �صوءًا عند 

الرا�صدين الذين تجاوزوا �صّن الخم�صين.

العالج بال�شوء في  مجموعات خا�شة

االأطفال

الذين  لالأطفال  البنف�صجية  فوق  باالأ�صعة  العالجات  ت�صتخدم 

يعانون من االإكزيما ال�صديدة التي ال يتم التحكم بها بو�صائل اأخرى. 

ولكن يجب ا�صتخدام هذه العالجات في حّدها االأدنى.

اأكثر  اأنه  يعني  ما  الرا�صد،  �صماكًة من جلد  اأقل  الطفل  اإن جلد 

عر�صًة لالآثار طويلة االأمد لالأ�صعة فوق البنف�صجية، فاإن اعتبرنا اأنه 

يوجد جرعة ق�صوى يجب عدم تجاوزها في حياة ال�صخ�ض، مثاًل 20 

جل�صة عالجية، في�صتح�صن اأال ياأخذها كّلها في وقت مبكر من حياته.

فما اأن تخ�صع لـ20 جل�صة عالجية باالأ�صعة فوق البنف�صجية على 

�صبيل المثال، فال تعد هذه الطريقة من الخيارت العالجية المتوفرة 

عالجات  تتوفر  اأن  اأمل  على  الواقع،  هذا  تقبل  عليك  واأحيانًا  لك. 

جديدة حين ت�صل اإلى الحّد االأق�صى من االإ�صعاعات، اأو على اأمل اأن 
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يتغير طابع االإكزيما التي تعاني منها مع الوقت.

الن�صاء الحوامل

و�صيقة  الموجة  عري�صة  »ب«  البنف�صجية  فوق  االأ�صعة  تكون  قد 

الموجة اآمنًة في فترة الحمل. غير اأن الجّو حار في داخل حجيرات 

االأ�صعة، قد يعر�ض المراأة الحامل اإلى خطر فقدان الوعي.

لذا ي�صتح�صن اأال تخ�صع الحامل لهذا النوع من العالج في فترة 

انخفا�ض  من  اأو  الدم  فقر  من  تعانين  كنت  اإن  خ�صو�صًا  الحمل، 

�صغط الدم. وبما اأن عالج »بوفا« ي�صتمل على دواء )الب�صورالين(، 

في�صتح�صن اأن تتجنبه الن�صاء الحوامل.

اأ�صحاب الب�صرة الح�صا�صة

ويمكن  ال�صم�ض،  �صوء  تجاه  جدًا  ح�صا�صة  بب�صرة  البع�ض  يتمتع 

تت�صبب بحدوث  اأن  البنف�صجية  باالأ�صعة فوق  لمعالجتها  الأي محاولة 

باالأ�صعة فوق  االأ�صخا�ض  اأن عالج هوؤالء  يعني  ولكن ذلك ال  حروق. 

البنف�صجية م�صتبعد تمامًا، ولكنه قد يكون  قرارًا غير م�صتحب.

لالإ�صابة  المعّر�صين  االأ�صخا�ض  اأن  فهو  االآخر  العامل  اأما 

اأكبر،  ب�صرعة  ال�صم�ض  باأ�صعة  المرتبط  لل�صرر  يتعر�صون  بالحروق، 

الم�صتبعد  لذا من  الجلد.  ب�صرطان  لالإ�صابة  اأكثر عر�صًة  اأنهم  كما 

�صوء  من  ال�صم�ض  تزيد  الذي  االأ�صخا�ض  لمعالجة  االأ�صعة  اختيار 

االإكزيما لديهم.

العالج بالتغليف

اأو  يت�صمن العالج بالتغليف تغطية الجلد بوا�صطة قما�ض خا�ض 

�صمادات بهدف القيام بالتالي:

• يمّكن 	 ما  اأخرى،  تهيج  مثيرات  مع  واالحتكاك  الهر�ض  تجنب 

الجلد من ال�صفاء

• تح�صين قدرة الجلد على امت�صا�ض العالج، وخ�صو�صًا كريمات 	

ال�صتيرويد والمراهم.

بعّدة  ال�صتيرويد  امت�صا�ض  على  القدرة  من  التغليف  يزيد 

ولكن  الق�صير،  االأمد  في  مفيدة  الطريقة  هذه  وُتعّد  اأ�صعاف. 

عالجات االإكزيما
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)انظر  لل�صتيرويد  الجانبية  االأعرا�ض   لتفادي  الحذر  التزام  يجب 

التغليف  ا�صتخدام  تزداد في حال  والتي   ،)116 -  114 ال�صفحات 

لفترات طويلة مع �صتيرويد اأقوى.

يتعين  التي  ال�صتيرويد  بكمية  المتعلقة  االإر�صادات  تنطبق  ال 

ا�صتخدامها عند و�صع التغليف، فهي مح�صورة بعالجات ال�صتيرويد 

الم�صتخدمة من دون تغليف، حين يكون االمت�صا�ض اأقل.

المالب�ص

المتعلق  الجزء  على  االطالع  يمكن  المعلومات  من  للمزيد 

المالب�ض  بالطبع،  الكتاب.  من  الالحقة  ال�صفحات  في  بالمالب�ض 

هي الو�صيلة االأب�صط لتغليف الجلد، وباالإ�صافة اإلى قيمتها الوا�صحة 

بالن�صبة اإلى الطفل والرا�صد، فهي تفيد اأي�صًا في ت�صكيل حاجز يمنع 

زيادة  اإلى  ويوؤدي  مبا�صرًة،  الم�صابة  المنطقة  حّك  من  ال�صخ�ض 

االإكزيما �صوءًا في اإطار دوامة الحّك والهر�ض.

الم�صاب  الجلد  تهّيج  قد  ال�صوف،  مثل  المواد  بع�ض  اأن  غير 

باالإكزيما، وذلك ب�صبب وجود نتوءات ليفية. كما قد تعيق المالب�ض 

ال�صناعية تبّخر العرق، فلذا ي�صتح�صن اأن يرتدي الم�صاب باالإكزيما 

كما  للتهيج.  مثيرة  األياف  على  تحتوي  ال  الأنها  القطنية،  المالب�ض 

يمكن للم�صاب اأن يرتدي الحرير.

اأو�صع  خيار  الم�صاب  لدى  لذا  نهارًا،  اأخّف  الحّكة  تكون  عادًة، 

في ما يتعلق بمالب�ض النهار. ولكن قد تواجه م�صاكل اأكبر لياًل، لذا 

نن�صحك بالتالي:

• تتجاوز 	 ال  الذين  لالأطفال  واحدة  قطعة  من  مالب�ض  اختاري 

على  يحتوي  المالب�ض  هذه  فبع�ض  ون�صف.  �صنتين  اأعمارهم 

قفازّين لليدين مت�صلين بقطعة الثياب.

• لالأطفال 	 واحدة  قطعة  من  اأو  قطعتين  من  نوم  ثياب  اختاري 

الذين تتجاوز اأعمارهم �صنتين ون�صف. 

• فوهات 	 ق�ّض  ويمكنك  النوم،  مالب�ض  بكّمي  القفازين  اأخيطي 

حول االبهام في القفاز اإن ارتاأيت حاجًة اإلى ذلك.

• ا�صتخدمي قبعًة قطنيًة اإن كان طفلك يعاني من اإكزيما حادة في 	
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ا�صنعي  لل�صقوط،  عر�صًة  القبعة  كانت  حال  وفي  الراأ�ض.  فروة 

ال�صكل  اأنبوبية  �صمادة  با�صتخدام  الحقًا  ُيرمى  للراأ�ض  غطاًء 

تربط في االأعلى، وُت�صنع فوهة في الجزء االأمامي من االأنبوب 

من اأجل الوجه.

• يتوفر »توبيفا�صت«  في �صكل �صمادات اأنبوبية وفي �صكل مالب�ض. 	

تو�صف  وقد  الخارج.  من  درزاتها  تخاط  ثياب  عن  عبارة  وهو 

�صراويل �صيقة وجوارب طويلة وجوارب عادية و�صترات لالأطفال 

ويمكن  �صنة.  و14  �صنوات   6 بين  ما  اأعمارهم  تتراوح  الذين 

�صراوؤها بو�صفة عادية من الطبيب العام.

اأبقي تفكيرك وا�صعًا، ربما تبتكرين طريقة جديدًة لتتعاملي مع 

اأحد جوانب االإ�صابة باالإكزيما، فالقواعد لي�صت �صارمًة. ولكن عليك 

الحر�ض على اأن ما ت�صتعملينه اآمن، واأن المالب�ض لي�صت �صيقًة جدًا 

حول العنق واالأطراف.

ال�شمادات

اأنها  كما  ال�صمادات،  ا�صتخدام  العمرية  الفئات  لجميع  يمكن 

على  ا�صتخدامها  وي�صهل  االإكزيما.  حاالت  من  العديد  في  مفيدة 

االأطراف خ�صو�صًا، على الرغم من اأنه يمكن ا�صتخدام اأنواع معّدلة 

منها على الجذع والراأ�ض والعنق.

وقد  الكريم،  اأو  المرهم  فوق طبقة من  ال�صمادات عادًة  تو�صع 

اأيام اأو يتم تغييرها يوميًا. واأما تالميذ المدار�ض، فمن  تترك لعّدة 

االأف�صل و�صع ال�صمادات لياًل ونزعها في ال�صباح.

واأّما  االأ�صبوع.  نهاية  عطلة  في  ال�صمادات  ا�صتخدام  يمكن  كما 

اأو  ليومين  االأطراف  على  ال�صمادات  ترك  يف�صلون  فقد  الرا�صدون 

ثالثة اأيام لتوفير الوقت.

ويمكن اإعادة ا�صتخدام بع�ض ال�صمادات ثانية في حال غ�صلها، 

ولكنها �صتفقد مع الوقت �صكلها وقدرتها المطاطية. كما يمكن �صراء 

في  غ�صلها  عند  داخلها  في  ال�صمادات  هذه  تو�صع  خا�صة  �صبكات 

الغ�صالة لتفادي ت�صابكها بما اأنها طويلة جدًا.

عالجات االإكزيما
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ت�صميد الطفل

جيدًا،  م�صتعدة  تكوني  اأن  الطفل،  ت�صميد  عند  الحر�ض  يجب 

بع�ض  على  االعتماد  ويمكنك  حال.  اأف�صل  في  الظروف  تكون  واأن 

المقترحات التالية:

• عندما ت�صمدين الطفل للمّرة االأولى، احر�صي على اإعداد االأمور 	

اإلى  ب�صكل جيد. رتبي االأغرا�ض جيدًا وال تتركي هذه المحاولة 

اآخر لحظة. 

• اطلبي من �صخ�ض اأن يبقى بالقرب منك لم�صاعدتك.	

• كان 	 اإن  اإال  ت�صميده،  اأثناء  في  الطفل  الإلهاء  ما  �صيئًا  ري  ح�صّ

متقباًل لذلك وم�صاركًا فيه.

• تفادي وجود اأخوة الطفل معه، كي ال يتناف�صوا في ما بينهم على 	

لفت انتباهك.

• �صعي من�صفة على اأر�صية المكان الذي تقومين فيه بالت�صميد.	

• افهمي جيدًا ما عليك القيام به، فيمكنك التدرب على دمية اأو 	

على دب مح�صي اأو حتى على الطفل اإن كان متقباًل.

مالب�ص من قطعة واحدة

اإكزيما حادة الم�صت�صفى، فقد  اأ�صخا�ض يعانون من  حين يدخل 

اإلى ارتداء مالب�ض من قطعة واحدة، وهي قطعة مالب�ض  ي�صطرون 

مع  لتتنا�صب  مختلفة  قيا�صات  وتختار  »توبيفا�صت«،  من  م�صنوعة 

الجذع وال�صاقين والذراعين.

الطول  من  االأكبر  الكمية  على  والجذع  االأطراف  وت�صتحوذ 

وال�صماكة. 
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اأنواع ال�شمادات 

الو�صفالنوع

�صمادة 

رقيقة

ت�صاعد  وقد  ال�صاق  اأو  اليد  تو�صع وحدها على  ب�صيطة  �صمادة 

في االأمد الق�صير 

�صمادة 

اأنبوبية اأو 

توبيفا�صت

تتوفر مجموعة وا�صعة من ال�صمادات االأنبوبية، يمكن الح�صول 

بكمية  طبية  و�صفة  بموجب  اأو  ال�صيدلية  من  مبا�صرًة  عليها 

وهي  ال�صيدلي.  مع  والنوع  الحجم  مناق�صة  ويجب  محدودة. 

)مثل  خفيف  اأو  توبغريب(  )مثل  متو�صط  بحجم  عادًة  تتوفر 

توبيفا�صت(. وال تت�صبب هذه ال�صمادات باالإزعاج كثيرًا، ويمكن 

من  فقط  بقليل  اأف�صل  ولكنها  ا�صتخدامها.  يعاد  حتى  غ�صلها 

ال�صمادات الرقيقة اإال في حال ا�صتخدامها في اإطار �صمادات 

رطبة

�صمادات 

ال�صقة

ال�صمادات الال�صقة هي عبارة عن �صا�ض يغطيه ال�صق ناعم. 

على  معظمها  ويحتوي  الال�صق،  من  متنوعة  مجموعة  وتتوفر 

اأك�صيد الزنك. وت�صّم المكونات االإ�صافية: قطران الفحم )قد 

يخفف من الحّكة واالإكزيما ولكن قد يهيج االإكزيما المتقرحة 

منه  تفوح  ولكن  للحّكة،  )جيد  اإ�صتامول  رائحة(  منه  وتفوح 

من  التخفيف  على  ي�صاعد  )قد  والكاالمين  ال�صمك(  رائحة 

الحّكة(.

قد تثير ال�صمادات الال�صقة بع�ض الفو�صى، لذا يتعين اعتماد 

وهي  ومزعجًة  جدًا  م�صدودًة  ت�صبح  ال  حتى  محددة  تقنية 

تجّف. ويمكن تعّلم هذه التقنية من اإحدى الممر�صات. ويتعين 

كي  ال�صمادات  من  اأخرى  بطبقة  الال�صقة  ال�صمادات  تغطية 

ي�صع طبقتين  ال�صخ�ض  اأن  وبما  بالمالب�ض.  الل�صاق  يحتك  ال 

من ال�صمادات وهي غير قابلة لال�صتخدام من جديد، يتركها 

الرا�صدون عادًة ليومين اأو ثالثة، ولكن يتم تغييرها اأكثر لدى 

االأطفال. ومن االأف�صل اأن تاأخذ االأم اإر�صادات من اخت�صا�صي 

�صحي قبل اأن ت�صتخدم هذه ال�صمادات.

�صمادات 

ال�صقة من 

دون و�صفة 

طبية

تنفع  وزنًا  االأخف  تلك  اأن  كما  جيدة  الرقيقة  ال�صمادة 

ويمكن  طبية،  و�صفة  بموجب  متوفرة  كوبان  �صمادات  اأي�صًا. 

التنبه حين  اأنها تلت�صق بنف�صها. ولكن ينبغي  ا�صتخدامها بما 

و�صعها.

عالجات االإكزيما
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ال�صمادة  اأعلى  في  ت�صنعان  فوهتين  عبر  الذراعان  وتمّر 

غطاء  ويو�صل  االأربية.  وفي  االإبطين  وتحت  للجذع.  المخ�ص�صة 

على  �صغيرة  فوهات  فيها  وتخاط  بوا�صطة،  بالجذع  االأطراف 

االأربية حيث تنزل �صمادة الجذع فوق  االأطراف. ويترك فراغًا في 

الموؤخرة من دون ربطها.

والعنق،  والكاحلين  المع�صمين  على  الحّرة  االأطراف  عند  اأما 

عند  مكانها  في  وتثبيتها  قلياًل،  الخلف  اإلى  ال�صمادة  لّف  فيمكن 

المع�صمين والكاحلين بوا�صطة �صريط ال�صق ورقي )ميكروبور(. وقد 

ي�صنع القفازان وغطاءا القدمين بوا�صطة المزيد من التوبيفا�صت، 

ويربطا ببقية البزة.

العالج،  من  نوع  اأي  ا�صتعمال  عند  البّزة  هذه  ا�صتخدام  يمكن 

العادية. ولكن يجب  العمل  البع�ض واحدًة تحت مالب�ض  وقد يرتدي 

الحر�ض على اأن تكون فوائدها اأكبر من الحّر والتعرق الذي ت�صببه. 

ويمكن ا�صتخدام هذه البّزة جزئيًا لتغطية الذراعين فقط مثاًل، كما 

يمكن ارتداوؤها تحت القمي�ض.

على  فاحر�ض  بانتظام،  البّزة  هذه  ا�صتخدام  قررت  اإن  ولكن 

ق�ّض  من  فتتمكن  الج�صم،  من  جزء  لكّل  المالئم  الطول  ت�صجيل 

ال�صمادات االأنبوبية ب�صكل اأ�صرع في كّل مرة ترغب في و�صعها.

القفازات والأحذية

يمكن �صنع القفازات واالأحذية من التوبيفا�صت ب�صهولة. 

مع�صمك/  ولّف  قدمك،  يدك/  على  التوبيفا�صت  بع�ض  �صع 

التوبيفا�صت  قطعة  ق�ّض  ثّم  القدم،  اليد/  اأ�صابع  مّد  ثّم  كاحلك، 

ثّم  ال�صاق.  اأو  الذراع  الموجود على  الطول  ب�صعفين من  اأكثر  بطول 

اأن  قبل  القدمين،  اليدين/  اأ�صابع  روؤو�ض  عند  التوبيفا�صت  افتل 

ترجعه فوق اليد والذراع، لت�صبح الطبقة االأولى م�صاعفًة.

و�صع  دون  من  العليا،  المنطقة  في  ميكروبور  �صوار  ا�صتخدم 

ال�صريط الال�صق مبا�صرًة على الجلد كي ال ي�صبب اأي تهيج. 
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غطاء الراأ�ص

يربط  التوبيفا�صت،  من  قطعة  با�صتخدام  الراأ�ض  غطاء  ُي�صنع 

عند العنق مع ال�صمادة التي تغطي الجذع، فتل�صق وتربط اأو تخاط 

من  االنتباه  يجب  ولكن  والفم.  للعينين  فوهات  وتترك  االأعلى.  في 

ا�صتخدام المق�ض حين يكون الغطاء ال يزال على راأ�ض الطفل.

اللفافات الرطبة

من  جزء  اأي  في  البّزة  عن  كبديل  الرطبة  اللفافات  ُت�صتخدم 

الج�صم ما عدا الراأ�ض. وعادًة ما ُت�صتخدم لالأطفال. وفي هذه الحالة، 

الدواء  االأنبوبية فوق طبقة �صميكة من  ال�صمادات  تلّف طبقتان من 

ال�صمادات  من  االأولى  الطبقة  وتكون  الب�صرة.  لمعالجة  المو�صوع 

المزيد  االأولى في ح�صول  الطبقة  بلل  وي�صمح  والثانية جافًة.  مبللًة 

من التبخر، بهدف تهدئة االإكزيما.

يمكنك الح�صول على هذه ال�صمادات بو�صفة من الطبيب العام، 

باهظ.  ثمنها  ولكن  ال�صيدلية،  من  مبا�صرًة  �صراءها  يمكنك  كما 

تتلطخ  وقد  مرات.  عّدة  ال�صمادات  هذه  ا�صتخدام  يمكن  وعادًة 

ويتعين  الدواء  عن  الناتجة  ال�صحوم  بفعل  بالبقع  الداخلية  الطبقة 

غ�صلها، ولكن لي�ض بال�صرورة اإزالة البقع بالكامل.

يمكن لل�صحوم اأن ت�صّر بالعجالت المطاطية في الغ�صاالت، لذا 

ي�صتح�صن نقع ال�صمادات في اإناء يحتوي على م�صحوق التنظيف قبل 

و�صعها في الغ�صالة. وانتبه لغ�صل ال�صمادات جيدًا بالماء الإزالة كّل 

اأثر لم�صحوق التنظيف.

اللفافات  ا�صتخدامه مع  يمكن  الب�صرة  نوع من عالجات  اأي 

الرطبة؟

يمكن ا�صتخدام اأي عالج معروف للب�صرة مع ال�صمادات الرطبة، 

المو�صعي. ولكن مثل  وال�صتيرويد  بالمرطبات  العالج  وب�صكل خا�ض 

جميع التقنيات التغليفية االأخرى، فثّمة خطر من امت�صا�ض الج�صم 

لكمية مفرطة من ال�صتيرويد، في حال ا�صتخدمت لفترة طويلة.

مع  الرطبة  اللفافات  لالأطفال  ت�صتخدم  ال�صبب،  ولهذا 

عالجات االإكزيما
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بروباديرم  مثل  التركيز  قليل  ال�صتيرويد  اأو  الهيدروكورتيزون 

ُي�صترى  الذي  المرهم  في   %  10 بن�صبة  بال�صائل  )ُيخّفف   1:10

ال�صتيرويد  خليط  من  غرام   500 عادًة  وي�صتخدم  ال�صيدلية(.  من 

اإلى  الكمية  اأ�صبوعين، قبل تخفيف  %، لحوالى   10 المخّفف بن�صبة 

250 غرامًا في االأ�صبوع.

لبع�ض  الكمية  هذه  اإعطاء  في  اال�صتمرار  اإلى  ت�صطر  وربما 

اأعرا�ض   اأي  يتابع  الذي  الطبيب  باإ�صراف  اأ�صهر،  لعّدة  االأطفال 

المرطب  ا�صتخدام  يمكن  الخمود،  في  الجلد  يبداأ  وحين  جانبية. 

وحده، وتغليفه باللفافات الرطبة لتخفيف حّكة الب�صرة.

مع  المراهم  اأو  ال�شتيرويد  كريمات  ت�شتخدم  كنت  اإن  اأما 

لفافات رطبة، فاحر�ص على اأن يكون طبيبك مدركاً لذلك، 

وعلى اأن يتابع تقّدم الحالة.

و�صع اللفافات المبللة

توبيفا�صت.  لبّزة  م�صابهة  وهي  طبقتين،  على  اللفافات  تو�صع 

ولكن عليك اأخذ القيا�صات قبل البدء، ومن االأف�صل اأن تكون اأطول 

من  االأولى  الطبقة  وُتغم�ض  اأق�صر.  تكون  اأن  من  بداًل  الحاجة،  من 

االإبقاء  مع  ماًء،  تقطر  ال  كي  ُتع�صر  ثم  فاترة،  مياه  في  ال�صمادة 

عليها رطبًة. ومن ثم ت�صعها على ج�صمك، ثّم ت�صع فوقها طبقًة جافًة 

الذراعين  في  وتكرر  الجذع  العملية من  وتبداأ هذه  ال�صمادات.  من 

وال�صاقين، وُتربط المفا�صل. واأما االطراف الحّرة فيمكن ربطها اأو 

لفها.

تغليف ل�شق

محددة  مناطق  فوق  الال�صق  للتغليف  اأقم�صة  ا�صتخدام  يمكن 

الجلد  على  مبا�صرًة  الال�صق  الجزء  يو�صع  اأال  ب�صرط  الج�صم،  من 

التي  العادية  ال�صمادات الال�صقة  االأمثلة على ذلك  الم�صاب. ومن 

يمكن و�صعها فوق ت�صققات في اليدين اأو القدمين، اأو »غرانوفليك�ض« 
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تتوفر  )هيدروكولويد(  لينة  مواد  وهي  و»تيغاديرم«،  و»ديوديرم« 

باأحجام مختلفة ح�صب الحاجة.

نادرًا ما ت�صتخدم اأقم�صة الهيدروكولويد لالأطفال الذين يعانون 

بقع  معالجة  في  تنفع  قد  للرا�صدين،  مفيدة  ولكنها  االإكزيما،  من 

�صعبة من االإكزيما في غير الوجه. 

ا�صتخدام  عند  كبير  ب�صكل  ال�صتيرويد  امت�صا�ض  يزداد 

الهيدروكولويد، لذا ال ين�صح كثيرًا با�صتخدامه مع مرطبات وكريمات 

ال�صتيرويد في االأمد البعيد.

لينًا  ي�صبح  اإذ  خفيف،  ب�صكل  للمياه  م�صاد  الهيدروكولويد  اإن 

�صالحًا  ويظّل  بعد ذلك،  يجّف  ولكنه  للماء،  تعر�صه  بعد  وا�صفنجيًا 

ويمكن و�صعه في منطقة من الج�صم وتركه ما بين ثالثة و�صبعة اأيام.

النقاط الأ�شا�شية

اإلى  � حاجتك  قّلت  المرطبات،  ا�صتخدام  من  اأكثرت  كّلما 

ا�صتخدام عالجات ن�صطة كيميائيًا مثل ال�صتيرويد المو�صعي

تتوفر عّدة عالجات لالإكزيما في ال�صيدليات والمتاجر �

تتوفر م�صادات اله�صتامين في ال�صيدليات �

تتوفر عالجات فموية اأخرى لالإكزيما بموجب و�صفة طبية �

على  � القدرة  في  كبيرًا  فرقًا  المو�صعي  ال�صتيرويد  اأحدث 

المنا�صبة  بالكمية  ا�صتخدامه  يجب  ولكن  باالإكزيما،  التحّكم 

والمكان المنا�صب في الوقت المنا�صب 

يمكن للعالج بال�صوء اأن يح�ّصن االإكزيما اأو يزيدها �صوءًا �

يجب زيادة العالج بال�صوء تدريجيًا لتفادي االإ�صابة بتقرحات �

عالجات االإكزيما
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النقاط الأ�شا�شية )تابع(

لمعالجة  � التجارية  الت�صمي�ض  اأجهزة  با�صتخدام  ين�صح  ال 

االإكزيما، خا�صًة لالأطفال

يمكن غ�صل بع�ض ال�صمادات ال�صتخدامها في وقت الحق �

عالجات  � فوق  �صمادات  اأو  تغليفية  مالب�ض  ت�صتخدم  كنت  اإن 

بال�صتيرويد، فقد تزداد قدرة الجلد على امت�صا�ض ال�صتيرويد.

اآمنًة، وال تلتف  � اأن تكون ال�صمادات الم�صتخدمة  احر�ض على 

حول العنق، وال ت�صّد على االأطراف
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مكمالت غذائية خا�شة في حال الإ�شابة بالإكزيما

ين�صح معظم الدرا�صات في تفادي اأنواع معينة من االأطعمة ومن 

الغذائية في حال االإ�صابة باالإكزيما. كما يمكن تناول بع�ض  المواد 

غير  تزال  ال  االإجابات  ولكن  الحالة،  هذه  في  تفيد  التي  الماأكوالت 

وا�صحة ب�صكل كامل.

الأحما�ص الدهنية الأ�شا�شية

من المكمالت الغذائية، نذكر االأحما�ض الدهنية االأ�صا�صية التي 

تت�صمن حم�ض الغامولينيك وزيت نبات الحمحم  وزيوت ال�صمك.

لم تظهر التجارب ال�صريرية المغ�صاة اأن اأي من النوعين االأولين 

يحدث فرقًا وا�صحًا في حال االإ�صابة باالإكزيما، على الرغم من اأن 

بع�ض الدرا�صات ت�صير اإلى اأن حم�ض الغامولينيك قد يخفف الحّكة. 

فائدته،  اإلى  درا�صات  ت�صير  اإذ  مت�صاربًة،  ال�صمك  زيت  اآثار  وتبقى 

فيما ال ُتظهر اأخرى اأي فائدة له. 
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الفيتامينات

والزنك  البريدوك�صين  مثل  الفيتامينية  المكمالت  ف�صلت 

عند  االإكزيما  معالجة  في  لها  فائدة  اأي  اإثبات  في  )ه(  والفيتامين 

من  ُترجى  فائدة  ال  اأن  يعني  ما  مغ�صاة،  �صريرية  اختبارات  اإجراء 

تقديم االخت�صا�صي ال�صحي ن�صائح تتعلق بهذا النوع من العالج.

بع�ض  تنفع  فردية  فوائد  الفيتامينات  لهذه  يكون  قد  لكن 

الم�صابين. ولمعرفة ما اإذا كانت هذه اال�صتجابة ال�صخ�صية موجودًة 

ثم  فعلك،  رّدة  ومراقبة  الفيتامينات  هذه  ا�صتخدام  فعليك  لديك، 

توقف عنها لمعرفة ما الذي �صيح�صل. فاإن طراأ تح�صن من دون اأن 

تغير اأي عوامل اأخرى، فهذا يعني اأن هذا العالج قد ينفعك �صخ�صيًا.

البروبيوتيك

الغذائية  الحمية  اإلى  ينتمي  الذي  الـ»الكتوبا�صيلو�ض«  اأظهر 

ع واالأطفال  البروبيوتيكية فعاليته بالن�صبة اإلى الن�صاء الحوامل والر�صّ

بعد الفطام. 

الحية  البكتيريا  من  الغذائية  المتممات  من  البروبيوتيك  اإن 

المتمم  واأما  الم�صيف.  للكائن  �صحّي  اأنه  ُيعتقد  والذي  الخمائر  اأو 

االأ�صا�صي الذي تمت درا�صته فهو »الكتوبا�صيلو�ض جي. جي«، المتواجد 

طبيعيًا في حليب البقر المخمر.

وقد ُربط ا�صتخدام هذا المتمم بظاهرة تزايد االإ�صابة باالإكزيما 

وغيرها من االأمرا�ض التاأتبية في الغرب.

وتقول النظرية اإن هذه الظاهرة انت�صرت ب�صبب البيئة المعقمة 

اإلى ما يكفي من الميكروبات، ما  المحيطة بالطفل، فهو ال يتعر�ض 

المواد  �صد  فيتفاعل  الح�صا�صية،  عالي  لديه  المناعة  جهاز  يجعل 

المرتبطة بالتاأتب، مثل لقاح االأزهار ووبر الحيوانات وعثة الغبار.

ما مدى فعالية الالكتوبا�صيلو�ض؟

اأ�صا�صي في فنلندا حول ا�صتخدام  اأجريت عّدة درا�صات، ب�صكل 
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الم�صابين  االأطفال  على  وتاأثيرها  الالكتوبا�صيلو�ض  متممات 

باالإكزيما. وهذه الدرا�صات لي�صت كثيرًة، ولكن اأجريت بعناية بالغة 

لالإلمام بجميع التفا�صيل العلمية في عين االعتبار، ون�صرت في دورية 

علمية محترمة مثل »الن�صيت«.

وت�صير هذه الدرا�صات اإلى اأن تناول الالكتوبا�صيلو�ض جي جي قد 

تحديد هذا  تم  وقد  االأطفال.  عند  االإكزيما  التخفيف من  في  يفيد 

التاأثير في مجموعتين:

فترة  في  يتناولنه  اللواتي  تاأتبية  باأمرا�ض  الم�صابات  االأمهات   )1(

الحمل، مع تاأثير ملحوظ في حليب الثدي

)2( اإعطاوؤه ب�صكل مبا�صر للر�صيع

في المجموعة الثانية، جرى فطم اأطفال اأ�صيبوا باالإكزيما وهم 

تناول  في  وبداأوا  عاديًا،  غذائيًا  نظامًا  يتبعن  اأمهات  من  ير�صعون 

و�صملت  البروبيوتيك.  مكمالت  دون  من  اأو  مع/  ال�صناعي  الحليب 

الدرا�صة البروبيوتيك الالكتوبا�صيلو�ض جي جي اأو البيفيدوباكتيريوم 

الكتي�ض. وظهر اأن كليهما ي�صاهمان في تح�ّصن كبير الإكزيما الطفل 

مقارنًة بتناول الحليب من دونهما.

ال يزال من المبكر معرفة ما اإذا كانت هذه النتائج بعيدة المدى. 

يبقى  اأنه  اإال  الطفل،  ت�صاعد  المكمالت  هذه  اأن  من  الرغم  فعلى 

عر�صًة لالإ�صابة باالإكزيما الحادة. وال تتوفر بعد درا�صات جدية حول 

اآثار الالكتوبا�صيلو�ض جي جي على االإكزيما عند الرا�صدين.

من اأين اأح�صل على الالكتوبا�صيلو�ض؟

يتوفر الالكتوبا�صيلو�ض جي جي في العديد من المتاجر في �صكل 

على  ا�صتخدم  الذي  ال�صكل  وهو  اأقرا�ض،  �صكل  في  يتوفر  كما  لبن. 

 )اأي 1000 
10 10 X 1 اأ�صا�صه في الدرا�صات العلمية، ما يمنح الج�صم

مليون( وحدة م�صّكلة لم�صتعمرات الالكتوبا�صيلو�ض يوميًا.

ولكن قبل اإعطاء الطفل هذه المكمالت الغذائية، عليك مناق�صة 

الم�صاألة مع اخت�صا�صي �صحي.

عالجات اأخرى لالإكزيما
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العالجات النف�شية

دعم  في  تفيد  قد  النف�صية  العالجات  اأن  اإلى  الدرا�صات  ت�صير 

عالج الم�صابين باالإكزيما التاأتبية. 

مجموعات  النف�صيين  االخت�صا�صيين  من  كبير  عدد  ويوفر 

اإلى  اخت�صا�صي  من  العالج  جودة  تختلف  لذا  العالج،  من  متنوعة 

االأف�صل  االخت�صا�صي  حول  العام  الطبيب  ن�صيحة  فاطلب  اآخر. 

القريب من مكان �صكنك.

النف�صي  االخت�صا�صي  يكون  اأن  على  تحر�ض  اأن  عليك  كما 

منتميًا اإلى هيئة طبية معترف بها. فات�صل بهذه الهيئة واطلب كتيب 

اأي  اإلى  لترى  اأع�صاوؤها،  لها  يخ�صع  التي  التدريبات  حول  معلومات 

مدى يمكنك الثقة بهم.

العالج بالتنويم المغناطي�شي

اأن يحقق  المغنطي�صي  للتنويم  اأنه يمكن  الدرا�صات  اأظهر بع�ض 

االإكزيما  من  يعانون  الذين  والرا�صدين  االأطفال  في  كبيرًا  تح�صنًا 

ال  جلدهم  باأن  االإيمان  من  االأ�صخا�ض  يمّكن  فهو  الحادة.  التاأتبية 

يحّكهم كثيرًا وي�صاعدهم على اال�صترخاء.

كما اأظهرت الدرا�صات اأنه يمكن لهذ النوع من العالج اأن يخفف 

من حّدة الحّك والهر�ض وا�صطرابات النوم، ويح�ّصن المزاج. ولكن 

هذا العالج ال ينجح مع الجميع، وال يزال التنويم المغنطي�صي عالجًا 

غير تقليدي لالإكزيما حتى االآن.

العالج ال�شلوكي

ال�صلوك  لتعزز  ال�صلوكي،  العالج  في  تقنيات  عّدة  ت�صتخدم 

العالج  هذا  اآثار  اأبرز  ومن  ال�صلبي.  ال�صلوك  من  وتحّد  االإيجابي 

الم�صاهمة في الحّد من الحّك والهر�ض في حال االإ�صابة باالإكزيما.
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عك�ض العادات

من  للتخفيف  بفعالية  ال�صلوكي  العالج  من  النوع  هذا  ا�صتخدم 

الحّك والهر�ض في حال االإ�صابة باالإكزيما. وقد اأظهرت الدرا�صات 

من  التخفيف  يمكن  الم�صتمر،  والدعم  ال�صحيح  التدريب  مع  اأنه 

الهر�ض، لك�صر دائرة الحّك والهر�ض. وقد و�صعت مقاربة من ثالث 

مراحل ت�صمل:

فترة »ت�صجيل«، يدرك فيها هذا ال�صخ�ض كم مّرة قام بالحّك. . 1

كّل مّرة  ت�صجيل  لم�صاعدتك في  ا�صتخدام عّداد يدوي  ويمكنك 

تحّك فيها.

والعّد . 2 اليد  قب�صة  على  ال�صّد  مثل  اآخر،  ب�صلوك  الحّك  ا�صتبدال 

قر�صها.  اأو  الحّكة  تثير  التي  المنطقة  على  ال�صغط  اأو   30 اإلى 

فالقر�ض يريح من الحّكة، ولكنه ال ي�صّر بالجلد مثل الهر�ض.

قدر . 3 وال�صتيرويد  المرطبات  بوا�صطة  بالعالج  اال�صتمرار 

عالجًا  لي�ض  العادات  عك�ض  اأن  الدرا�صات  وتظهر  الم�صتطاع. 

يعمل بحّد ذاته، بل يجب اللجوء اإليه اإلى جانب عالجات تقليدية 

اأخرى.

العالج ال�صلوكي لالأطفال

االإ�صراف  من  الكثير  اإلى  لالأطفال  ال�صلوكي  العالج  يحتاج 

االأطفال،  لم�صاعدة  متواجدًا  يبقى  اأن  الوالدين  اأحد  فعلى  والجهد. 

الثانية  في  طفل  اإقناع  الم�صتحيل  فمن  منهم.  ال�صغار  وخ�صو�صًا 

من العمر اأال يحّك ج�صمه بالمنطق، اأو بالن�صح اأو حتى بال�صراخ. 

فلذا يكون الخيار االأن�صب اإيجاد ن�صاط بديل لليدين بداًل من الحّك، 

ومحاولة قدر االإمكان تفادي اإ�صابتهم بالرغبة في الحّك. ما يعني:

• توفير مجموعة من االألعاب وو�صائل اللهو ليلعب بها في كّل مّرة 	

ي�صاب فيها بالحّكة.

عالجات اأخرى لالإكزيما
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• البقاء مع الطفل حين يكون من المرجح اأكثر اأن يحّك ج�صمه، 	

عند  اأو  مالب�صه  ارتدائه  وعند  التلفزيون  م�صاهدة  عند  مثاًل 

خلعها.

الطفل والخدمات العائلية

الطفل  اأظهر  اإن  النف�صيين  االخت�صا�صيين  اإلى  اللجوء  يمكنك 

الم�صاب باالإكزيما م�صاكل �صلوكيًة. ويمكن الأ�صتاذ الطفل اأن يخبرك 

ما اإذا كانت ت�صرفاته طبيعيًة اأو ال. ويمكنك في هذه الحال االإفادة 

من الخدمات ال�صحية النف�صية. 

تخ�صعوا  اأن  يمكن  فكما  اأي�صًا.  ي�صاعد  اأن  العام  للطبيب  يمكن 

اإلى عالج نف�صي عائلي، في حال كان وجود طفل يعاني من االإكزيما 

يوؤثر �صلبًا في العائلة، اأو اإذا كان  ال�صغط النف�صي/االإجهاد يوؤثر في 

عالقات ما بين اأفراد االأ�صرة.

عالجات بديلة

في  زعمها  اأن  بما  الجدل،  من  الكثير  البديلة  العالجات  تثير 

فعاليتها لم يثبت في االأغلب بتجارب �صريرية. وال نح�صم هنا ب�صكل 

قاطع باأن هذه العالجات غير مفيدة، اإذ من ال�صعب اتخاذ موقف 

قطعي تجاهها.

وقد ينطبق المبداأ ذاته على بع�ض الممار�صات الم�صتخدمة في 

اللفافات الرطبة عالج  اأن  اإذ يرى كثيرون  التقليدي الغربي.  الطب 

مقبول لالإكزيما، ولكن الدليل الر�صمي على ذلك غير حا�صم. فلذا 

فاإنني  بدياًل،  اأم  تقليديًا  اأكان  �صواء  االأن�صب،  العالج  درا�صة  عند 

اأن�صح المر�صى واالأهل اأخذ العوامل التالية في عين االعتبار:

هل العالج اآمن؟. 1

كم من الوقت ي�صتمر العالج وهل يبقى اآمنًا؟. 2

كيف تراقبه للتاأكد من اأنه اآمن؟. 3
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هل العالج منطقي؟. 4

ما هي اأدلة نجاحه؟. 5

هل �صعره مقبول؟. 6

هل ال�صخ�ض الذي ين�صحك باتباع هذا العالج هو من �صيبيعك . 7

العالج اأي�صًا؟ )هل يوجد تقاطع م�صالح؟(

هل يتمتع هذا ال�صخ�ض بالموؤهالت ال�صرورية؟. 8

هل �صيتوا�صل ال�صخ�ض الذي يعطيك العالج مبا�صرًة مع الطبيب . 9

العام؟

الدواء ال�شيني التقليدي

الغربي.  بالطّب  التقليدية  ال�صينية  االأدوية  مقارنة  يمكن  ال 

فقد تفيد هذه االأدوية في معالجة االإكزيما، ولكن و�صفات التداوي 

باالأع�صاب متنوعة جدًا، وتختلف من �صخ�ض اإلى اآخر.

هل جرى اختبار هذا الدواء؟

الخلطات  اأوقفت  الغربية،  الطبية  االختبارات  معايير  وفق 

المتعددة وتم فح�ض نوع واحد »زيمافيت« في عدد من م�صافي لندن. 

وعلى الرغم من اأن النتائج بدت واعدًة، ولكن مع و�صف هذا المنتج 

لفترات عالجية ق�صيرة، بدا اأن التجربة مخيبًة لالآمال. وربما لم يعد 

المنتج لهذا ال�صبب على الئحة االأدوية في دائرة الخدمات ال�صحية 

و�صفات  على  الح�صول  الممكن  من  ولكن  بريطانيا.  في  الوطنية 

في  المدربين  االأطباء  من  مجموعة  من  باالأع�صاب  للتداوي  مماثلة 

الطّب ال�صيني التقليدي.

كيف ت�صتخدم؟

فيد عن 
ُ
اأ ولكن  �صاخن.  ما  م�صروب  ل�صنع  االأع�صاب  تغلى  عادًة 

عالجات اأخرى لالإكزيما
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بينها  من  العالج،  من  النوع  هذا  ترافق  التي  الم�صاكل  من  العديد 

الطب  ين�صح  لذا  القلب.  وم�صاكل  الكلوي  والف�صل  الكبد  اأمرا�ض 

الغربي باإجراء فحو�ض للدم للتاأكد من �صحة الكبد قبل البدء بهذا 

العالج وفي اأثنائه. 

اأما في حال ا�صتخدام المراهم، ال تكون المكونات محددًة ب�صكل 

وا�صح عادًة. فقد اأظهرت درا�صة ن�صرتها م�صت�صفى في لندن اأن اأكثر 

من ن�صف المراهم تحتوي على ال�صتيرويد، من دون الت�صريح باأنها 

وعن  المنتج  عن  معلومات  اإيراد  دون  ومن  بال�صتيرويد،  عالجات 

اأعرا�صه الجانبية المحتملة.

ويعني ذلك اأن بع�ض االأدوية ال�صينية م�صابهة لالأدوية الغربية، 

التي تحتوي على  النوع  المراهم من هذا  ب�صاأن  القلق  يثير  ولكن ما 

التي  االحتياطات  يدركون  ال  ما  غالبًا  المر�صى  اأن  هو  ال�صتيرويد، 

عليهم اتخاذها، والمكان من الج�صم الذي يتعين و�صع العالج عليه.

المعالجة المثلية

اإن المبداأ الذي تقوم عليه المعالجة المثلية هو اأن كميًة قليلة من 

عامل يزيد الحالة �صوءًا، قد ي�صاهم في التح�ّصن من المر�ض. ويتوفر 

هذا النوع من العالج عادًة في �صكل اأقرا�ض.

اأن  قبل  �صوءًا  يزداد  قد  الو�صع  باأن  المثلية  المعالجة  وتعترف 

على  عادًة  تحتوي  المثلية  العالجات  اأن  من  الرغم  وعلى  يتح�ّصن. 

كميات قليلة جدًا من اأي عوامل ن�صطة، ولكن ال يمكن لمن يتبع هذا 

العالج التاأكد من اأن االأقرا�ض اآمنة اإال بالتجربة.

اإن كان لديك �صجل من الم�صاكل الطبية، في�صتح�صن اأن تق�صد 

مخت�صًا بالمعالجة المثلية موؤهاًل طبيًا. فقد ال يفهم غير المخت�صين 

في  جربتها  التي  االأخرى  الطبية  والعالجات  بالتف�صيل  االإكزيما 

ال�صابق.
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يت�صمن عالج الوخز باالإبر ب�صكله الب�صيط ا�صتخدام اأبر تو�صع 

االأماكن  هذه  وُتنتقى  الج�صم.  في  بيولوجية  اأهمية  ذات  مناطق  في 

ا�صتنادًا اإلى خبرات عمرها اآالف ال�صنين، وتعرف فوائدها في الطّب 

ال�صيني التقليدي.

كيف تعمل؟

يعانون من  الذين  المر�صى  الدرا�صات خ�صوع  اإحدى  ترافق في 

للوخز باالإبر مع تغير في نمط الهرمونات في الج�صم، ما  االإكزيما 

اآثار  باالإبر  للوخز  اأن  يعني  وهذا  االإكزيما.  من  التح�صن  في  �صاهم 

بيولوجية فعلية، قد ت�صاهم في تح�صين الب�صرة.

كيفية العالج؟

التقنيتان الرئي�صيتان هما:

الوخز باالإبر الج�صدي. 1

الوخز باالإبر في االأذن. 2

 356 اأي من  االإبر في  ت�صتخدم  باالإبر الج�صدي  الوخز  في حال 

نقطًة حول خطوط طول )يعتقد اأنها القنوات التي تتدفق من خاللها 

الطاقة في الج�صم(، وعّدة نقاط اأخرى خارج هذه الخطوط. واأّما في 

ذن الأنها غنية باالأع�صاب. ولكن يجب 
ُ
الطريقة الثانية، فت�صتخدم االأ

الحر�ض على ا�صتخدام اإبر معقمة ُترمى مبا�صرًة بعد اال�صتخدام.

ت�صتخدم  اإذ  االإبري،  ال�صغط  نذكر  االأخرى،  التقنيات  ومن 

حيث  الكهربائي،  باالإبر  والوخز  االإبر  بدل  لل�صغط  االأ�صابع  روؤو�ض 

واأّما  لالإبر.  العادي  اال�صتخدام  اإلى  الكهربائي  التحفيز  ي�صاف 

الكّي بالموك�صا، في�صتمل على مناطق الوخز باالإبر، ولكن با�صتعمال 

المخاريط، اإذ تو�صع المخاريط التي قد تحتوي على الخ�صب ال�صاخن 

عالجات اأخرى لالإكزيما
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على الجلد، ويتم ت�صخينها.

طّب الروائح

الم�صتخرجة  العطرية  الزيوت  عبق  الروائح  طّب  في  ي�صتخدم 

والتحنيط  القديم  ال�صيني  الطّب  من  م�صتوحى  وهو  النبات،  من 

الم�صري. وت�صتخدم هذه الزيوت كاأدوية ع�صبية تو�صع على مناطق 

من الجلد اأو كجزء من التدليك. 

عند ا�صتخدامها كدواء، فهي تعمل من خالل التفاعل الكيميائي 

مواد  العطرية  فالزيوت  رائحتها.  بف�صل  تعمل  مما  اأكثر  الجلد  مع 

ع�صوية معقدة، يمكن لبع�صها الحّد من العداوى وفي الم�صاعدة على 

التئام الجراح.

وال تزال الدرا�صات حول فوائد الزيوت العطرية في حال االإ�صابة 

باالإكزيما غير وا�صحة، ولكن من المعلوم اأنها ت�صاعد على التدليك 

واال�صترخاء. ولكن لهذه الزيوت اأعرا�ض جانبية اأي�صًا، فقد تت�صّبب 

عن  ف�صاًل  ال�صم�ض،  نور  تجاه  ح�صا�صًا  الجلد  وجعل  الب�صرة  بتهيج 

حدوث رّدات فعل ح�صا�صية. فلذا عليك االنتباه عند ا�صتخدامها، واأن 

تفهم جيدًا االإكزيما والزيوت العطرية.

العالجات الع�شبية

الفرق بين التداوي باالأع�صاب والعالجات التقليدية لي�ض وا�صحًا 

دائمًا. فالكثير من االأدوية مثل االأ�صبيرين وال�صيكلو�صبورين م�صتخرج 

من النباتات. وت�صتند اأدوية االأع�صاب اإلى اآلية تقليدية من االأ�صباب 

الدواء.  من  اأكبر  كميًة  وتتطلب  المثلية،  المعالجة  من  اأكثر  واالآثار 

العالج من  يعبر فيها  التي  االأمثلة  ال�صيني من  االأع�صاب  وُيعّد طّب 

اأو  متخ�ص�صون  �صينيون  اأطباء  ي�صفه  اأن  ويمكن  اآخر.  اإلى  نطاق 

اأ�صخا�ض عاديون. وت�صرح الدرا�صات الطبية كيف يكون هذا العالج 

مثل  االأع�صاب  فطّب  الخطرة.  الجانبية  اأعرا�صه  عن  ف�صاًل  فّعااًل، 
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الطّب العلمي التقليدي، يجب اأن ي�صتخدم بعناية ودقة.

الختبارات البديلة

تباع مجموعة من الخدمات باعتبارها ت�صاهم في التخفيف من 

االإكزيما  اإن  الباعة عادًة  باالإكزيما. ويقول  اأو عامل م�صاهم  م�صبب 

ناتجة عن ح�صا�صية اأو عن وجود مادة م�صّممة. 

العلمي مدى �صعوبة تقديم جواب موؤكد عن هذا  ويدرك الطّب 

التما�صي  الجلد  التهاب  مثل  محددة  جوانب  عن  عدا  المو�صوع، 

تخ�صع  وال  مفيدًا.  »الرقعة«  اختبار  يكون  قد  حيث  التح�ص�صي، 

االختبارات البديلة اإلى التدقيق العلمي عينه، لذا ي�صعب اإيجاد دليل 

وا�صح على اأن النتيجة موؤكدة.

حركات الج�صم )الكنيزيولوجيا(

بوا�صطة  الج�صم  فح�ض  على  تقوم  عملية  الكنيزيولوجيا  اإن 

انعدام  من  تخفف  اأنها  يعتقد  الع�صلية،  الفحو�ض  من  مجموعة 

التوازن. ومن �صاأن ذلك ت�صليط ال�صوء على م�صاكل مرتبطة بالنظام 

الغذائي وال�صغط النف�صي المزمن و�صّد الع�صالت والح�صا�صية.

الطلب من �صخ�ض  الح�صا�صية،  لتقييم  المعتمدة  التقنيات  ومن 

حمل زجاجة تحتوي على الطعام الذي �صيتم فح�صه بيد، ويتم تحليل 

ن�صاط الع�صالت في الذراع االأخرى. وال تزال االآلية التي تمّكن من 

الك�صف عن الح�صا�صية بهذه الطريقة غير وا�صحة. 

وتت�صمن �صيغة اأخرى لهذا الفح�ض، و�صع الطعام الذي �صيجري 

اختباره في الفم، عادًة تحت الل�صان. وتظهر تجربتي اأن اال�صخا�ض 

الذين يعانون من ح�صا�صية من الجوز مثاًل، يعرفون فورًا متى تتواجد 

تظهر  ربما  وهنا،  الفور.  على  بال�صوء  وي�صعرون  فمهم،  في  جوزة 

تغيرات في �صلوك الع�صالت مرتبطة برّدة فعل ح�صا�صية عالية. ولكن 

نحذر االأ�صخا�ض الذين يعانون من ح�صا�صية فعلية من الجوز من اأن 

هذا الفح�ض قد ال يكون اآمنًا.

اختبارات »فيغا«

ي�صتمل هذا الفح�ض على ا�صتخدام تيار كهربائي يمر من خالل 

عالجات اأخرى لالإكزيما
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�صيتم  الذي  الطعام  من  وبعينة  بالمري�ض  ويو�صل  االختبار.  اآلة 

اختباره. 

نوع  اإلى  باال�صتناد  االآلة،  عمل  في  ي�صاهم  المري�ض  اأن  يعتقد 

الطعام الذي يو�صع في االآلة بالوقت نف�صه. ولكن ال اأ�صا�ض علمي لهذا 

الفح�ض، وقد يقود اإلى اأنواع عالج غير مالئمة.
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النقاط الأ�شا�شية

االأ�صخا�ض،  � البديلة متنوعة يقدمها عدد كبير من  العالجات 

وتتراوح العالجات وكفاءة االأ�صخا�ض الذين يقدمونها ما بين 

ممتازة ومعدومة

اأو  � اأنت  ت�صتخدمه  المحتملة الأي عالج  المخاطر  اإدراك  يجب 

طفلك، وهذا ينطبق على جميع اأ�صكال االأدوية

لمجرد اأن �صيئًا »طبيعي«  ال يعني اأنه اآمن �

عالجات اأخرى لالإكزيما
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أنواع أخرى من اإلكزيما

العالجات التي نتحدث عنها ب�صكل مقت�صب في هذا الجزء �صبق 

وتناولناها في ف�صل »عالجات االإكزيما«.

الإكزيما النجذابية )التهاب الجلد الركودي(

يتجمع  الذين  االأ�صخا�ض  الركبة عند  االإكزيما تحت  تظهر هذه 

وقد  ال�صاق.  من  االأ�صفل  الجزء  في  العروق  في  عادًة  لديهم  الدم 

اأو من �صرر في  ينتج هذا التجمع للدّم من الوقوف لفترات طويلة، 

ال�صمامات بال�صرايين التي تمنع تدفق الدم اإلى الخلف، فيما ي�صّخ 

نحو االأعلى اإلى االأربية.

يمار�ض  حيث  الحوامل،  الن�صاء  لدى  الدوالي  عروق  تظهر  وقد 

اأن  ال�صمامات، فتت�صرر. غير  اإ�صافيًا على  المتو�صع �صغطًا  الرحم 

العروق الدوالية ت�صيب الرجال والن�صاء على ال�صواء في حال كانوا 

يقفون ل�صاعات طويلة في العمل، اأو ينتمون اإلى عائلة لديها تاريخ مع 

عروق الدوالي )الخثار الوريدي العميق(.
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الإكزيما النجذابية )التهاب الجلد الركودي(

قد تظهر االإكزيما تحت الركبة عند االأ�صخا�ض الذين يتجمع الدم لديهم عادًة 

في العروق في الجزء االأ�صفل من ال�صاق. وقد ينتج هذا التجمع للدّم من الوقوف 

لفترات طويلة.
�شّمام طبيعي

ي�صمح بتدفق الدم في اتجاه واحد

مفتوح

مغلق

عرق عميق

عرق �صطحي

قوة  ب�صبب  مت�شرر:  عرق 

انتفاخًا  الدم  ي�صبب  الجاذبية، 

يقع  الذي  العرق  من  الجزء  في 

اإ�صافية  م�صاكل  ي�صبب  ما  تحته 

في ال�صمام.

ال�صغط  �شاغطة:  جوارب 

في  ال�صطحية  العروق  على 

تدفق  على  ي�صاعد  ال�صاق 

الدم في العروق العميقة

اإكزيما جاذبية 

جدار عرق منتفخ 

عرق ثاقب

عرق عميق

تدفق بطيء للدم

عروق �صطحية م�صغوطة

جوارب 

�صاغطة

تح�صن 

الدم  تدفق 

العروق  في 

العميقة

اأنواع اأخرى من االإكزيما
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عادًة ت�صبب االإكزيما الجاذبية الحّكة واالحمرار وتق�ّصر الب�صرة 

حول الكاحل، وقد تتو�صع لت�صل اإلى بطن ال�صاق. وتنتفخ القدم قلياًل، 

كما قد تظهر بقع �صغيرة منف�صلة من االإكزيما من النوع ذاته على 

ال�صاق االأخرى. وقد تنتفخ العروق في بطن ال�صاق الم�صابة وي�صبح 

لونها اأزرق، وت�صبح ظاهرًة بو�صوح حتى عمق الفخذ.

العالج

يمكن عالج االإكزيما الجاذبية باالعتماد على عدد من المقاربات:

• ال�صتيرويد 	 86( ومراهم  ا�صتخدام المرطبات )انظر ال�صفحة 

)انظر ال�صفحة 96(.

• تجّنب ال�صابون لتخفيف التهيج وا�صتخدم المرطب بداًل منه.	

• ارفع ال�صاق لتفادي تورم العروق والقدم.	

• قد تن�صح با�صتخدام �صمادة �صاغطة اأو جوارب �صاغطة.	

• بعد اأن تخمد االأعرا�ض، ا�صتمر في ا�صتخدام عالجات المتابعة 	

لتفادي اأي انتكا�صة.

• توقف عن ا�صتخدام كريمات ال�صتيرويد، ولكن ا�صتمر في تفادي 	

ال�صابون وا�صتخدم المرطب.

• ا�صتخدم الجوارب ال�صاغطة على المدى البعيد.	

• حال 	 في  العروق  في  جراحية  لعملية  الخ�صوع  اإلى  تحتاج  قد 

ا�صتمرت االإ�صابة على المدى البعيد.

االعتبار،  اإ�صافية في عين  اأخذ عوامل  االأحيان يجب  بع�ض  في 

ا�صتخدمت  اإن  خ�صو�صًا  التح�ص�صي،  التما�صي  الجلد  التهاب  مثل 

رّدات  ال�صاق، وظهرت  االأ�صفل من  الجزء  الكريمات في  العديد من 

فعل على بع�صها. 
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الإكزيما القر�شية )التهاب الجلد الدرهمي(

اأقرا�ض  فتظهر  الحّكة،  ت�صبب  باأنها  القر�صية  االإكزيما  تعرف 

ال�صاق(  )مقدمة  ْنبوب  الظُّ وَحْرُف  الفخذين،  على  �صغيرة  اإكزيما 

ت�صيب  ما  نادرًا  ولكنها  الجذع،  على  اأي�صًا  تظهر  وقد  وال�صاعدين، 

الوجه.

اإن رقعات االإكزيما عر�صة لعداوى بكتيريا اإ�صافية. فت�صبح اأكثر 

ت�صببًا بالحّكة وقد تمتد اإلى مناطق اأخرى من الج�صم.

في  �صيوعًا  اأكثر  وهي  االأطفال،  االإكزيما  هذه  ت�صيب  ما  نادرًا 

نهاية منت�صف العمر.

العالج

مثل جميع اأنواع االإكزيما االأخرى، يت�صمن العالج:

• من 	 وغيرها  الفقاقيع  وحمامات  ال�صابون  ا�صتخدام  تفادي 

م�صببات التهيج

• ا�صتخدام المرطبات	

• ا�صتخدام مراهم ال�صتيرويد في حال ال�صرورة، وعادًة ي�صتخدم 	

مرهم قوي للتحكم باالإكزيما القر�صية.

وم�صاعدة  الحّك  من  للحّد  ال�صاق  تغطية  اأي�صًا  المفيد  من 

المرهم في البقاء ملت�صقًا بالجلد. ولهذا ال�صبب، ينبغي ا�صتخدام 

الم�صّكنة  اله�صتامين  لفترات ق�صيرة. ويمكن لم�صادات  ال�صمادات 

من الهيدروك�صيزين الم�صاعدة على النوم ب�صكل اأف�صل لياًل.

الإكزيما الالزهمية

التي يزول  الذي يعطى لالإكزيما  االإكزيما الالزهمية هو اال�صم 

ال�صحية  الب�صرة  في  يتواجد  الذي  والمطواع  اللين  الطابع  فيها 

فيما  الجلد  في  االأ�صخا�ض  ينتجها  التي  الزهم  كمية  وتقل  ال�صابة. 

اأكثر �صعفًا تجاه ال�صابون، ما  يتقدمون في ال�صّن، فت�صبح الب�صرة 

يوؤدي اإلى جفاف وتهيج الب�صرة.

بع�ض  فيه  وتظهر  وه�ّصًا،  جافًا  الم�صاب  الجلد  يكون  وعادًة 

المناطق الحمراء، وت�صبح بع�ض العالمات الجلدية اأكثر و�صوحًا.

اأنواع اأخرى من االإكزيما
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الإكزيما القر�شية

�صغيرة  اإكزيما  اأقرا�ض  فتظهر  الحّكة،  ت�صبب  باأنها  القر�صية  االإكزيما  تعرف 

ْنبوب )مقدمة ال�صاق( وال�صاعدين، وقد تظهر اأي�صًا  على الفخذين، وَحْرُف الظُّ

على الجذع، ولكن نادرًا ما ت�صيب الوجه.

مظهر جلد م�صاب 

باإكزيما قر�صية
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الممرات  في  التقطعات  الجلد،  في  الت�صققات  نمط  وي�صبه 

الحجرية اأو الوحل المتجمع في اأ�صفل مجرى نهر جاف. 

ولكن هذه االإكزيما ال ت�صبب الحّكة بقدر ما قد ي�صير له مظهرها. 

والتدفئة  ال�صابون  وا�صتخدام  اليومي  اال�صتحمام  ي�صاهم  وقد 

المركزية اأو تغير الطق�ض وتبدل الف�صول في ن�صوء هذه الم�صكلة.

العالج

يت�صمن العالج:

• تفادي ا�صتخدام ال�صابون واالغت�صال المتكرر	

• ا�صتخدام الكثير من المرطبات، مثاًل عند االغت�صال وقبل الخلود 	

اإلى النوم وقبل الخروج.

يمار�ض  وال  اأ�صهر.  ب�صعة  في  الجلد  و�صع  يتح�صن  عادًة، 

ال�صتيرويد دورًا كبيرًا في حّل هذه الم�صكلة ب�صبب طبيعة الجلد قليل 

)الأ�صبوع  اإال جرعات محدودة  عادًة  ت�صتخدم  فال  واله�ّض.  ال�صماكة 

اأو اأ�صبوعين( من ال�صتيرويد الخفيف مثل مرهم الهيدروكورتيزون.

الإكزيما الناتجة عن تناول دواء ما

اأكثر  الم�صنين  عند  �صائع  دواء  تجاه  فعل  كرّدة  االإكزيما  تظهر 

من عند ال�صبان، ربما الأنهم يتناولون عدًة اأنواع من االأدوية الأمرا�ض 

مختلفة. ولكن في بع�ض االأحيان، قد نالحظ اأننا بداأنا دواًء جديدًا 

قبل اأ�صابيع فقط من ظهور الطفح الجلدي.

وفي كثير من االأحيان، ي�صتخدم المري�ض دواًء ما ل�صنوات، ولكن 

ت�صيب  قد  كما  حديثًا.  اإال  تجاهه  فعل  رّدة  يظهر  ال  مجهول  ل�صبب 

محمّرًا.  فتجعله  الج�صم  جميع  دواء  تناول  عن  الناتجة  االإكزيما 

ويعرف ذلك بالتهاب الجلد المق�صر المعمم، وقد ي�صبب الكثير من 

االإزعاج.

اأنواع اأخرى من االإكزيما
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الإكزيما الالزهمية

الطابع  فيها  يزول  التي  لالإكزيما  يعطى  الذي  اال�صم  هو  الالزهمية  االإكزيما 

الجلد  يكون  عادًة  ال�صابة  ال�صحية  الب�صرة  في  يتواجد  الذي  والمطواع  اللين 

بع�ض  وت�صبح  الحمراء،  المناطق  بع�ض  فيه  تظهر  وه�ّصًا،  جافًا  الم�صاب 

العالمات الجلدية اأكثر و�صوحًا.

مظهر جلد م�صاب 

باإكزيما الزهمية.
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العالج

يت�صمن العالج:

• تحديد االأقرا�ض التي قد تكون ت�صببت بالطفح الجلدي والعثور 	

على بدائل لها.

• اأقرا�ض ال�صتيرويد )نظر ال�صفحة 113(	

• ا�صتخدام المرطبات	

• ا�صتخدام المراهم	

• تفادي ا�صتخدام ال�صابون	

عادًة، ال يخمد الطفح الجلدي اإال بعد اكت�صاف الدواء الم�صوؤول 

عنه والتوقف عن تناوله. لكن ذلك قد يكون �صعبًا في بع�ض الحاالت، 

ا�صطرابات  اأو  القلب  في  م�صكلة  لمعالجة  مهمًا  الدواء  يكون  حين 

اأخرى. اأو حين يكون الإيقاف الدواء عواقب وخيمة، لذا يجب اإيجاد 

بدائل.

في حال كان ثمة حاجة اإلى بديل، يجب اأن يكون الدواء الجديد 

مختلفًا كليًا، فا�صتخدام اأدوية م�صابهة من العائلة الكيميائية عينها، 

قد ي�صبب رّدة الفعل ذاتها.

اإكزيما اليد

التهاب  �صكل  اأنماطًا عديدة، وقد تظهر على  اليد  اإكزيما  تاأخذ 

تما�صي  جلد  التهاب  اأو  تاأتبية،  اإكزيما  اأو  تح�ص�صي،  تما�صي  جلد 

وا�صح  تف�صير  من  يكون  ال  قد  التاأتبية،  االإكزيما  حال  وفي  تهيجي. 

االإكزيما،  من  م�صابهة  الأنواع  عائلي  تاريخ  يوجد  ولربما  الإ�صابتك، 

حيث تتبدل الم�صكلة وقد تزول ب�صكل كامل.

يمكن اأحيانًا لبع�ض االأدوية اأن توؤدي اإلى االإ�صابة باإكزيما اليد. 

ويجب اأخذ ذلك في عين االعتبار عندما تبحث عن �صبب م�صكلتك. 

واأما في ما يتعلق بالمظهر، فقد ي�صعب التفريق بين هذه االأ�صكال. 

فاإن اأ�صيبت القدمان بال�صكل عينه مثل اليدين، يكون من الم�صتبعد 

اأن تكون االإكزيما ناتجًة عن م�صبب للح�صا�صية اأو التهيج.

اأنواع اأخرى من االإكزيما
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اإكزيما اليد

اثنين  اأو  اأو ظهرها،  اليد  اأو كف  روؤو�ض اال�صابع  اليد  اإكزيما  غالبًا ما ت�صيب 

منها او الثالثة معًا. اأدناه �صور للمناطق االأربع.

اأو  اليد  كف  اأو  االأ�صابع  روؤو�ض  االإكزيما  ت�صيب  عام،  وب�صكل 

ظهرها، اأو اثنين منها اأو الثالثة معًا. وقد تتركز االإكزيما حول مكان 

و�صع الخواتم في االإ�صبع، ب�صبب ح�صا�صية من المعدن الموجود في 

الم�صببة  المواد  من  وغيرها  والماء  ال�صابون  الأن  ربما  اأو  الخاتم، 

للتهيج تتركز بين الخاتم والجلد، فال يتم غ�صلها اأو تن�صيفها ب�صكل 

مالئم. لذا نن�صحك باإزالة خواتمك لب�صعة اأ�صابيع.
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االأ�صا�صية  العناية  اإلى  حاجة  ثّمة  تقريبًا،  الحاالت  جميع  في 

باليد، وهي ت�صمل:

• تفادي ا�صتخدام ال�صابون وا�صتخدام بدائله 	

• تن�صيف اليدين بلطف وحذر بعد غ�صلهما	

• ا�صتخدام المرطب عّدة مّرات في اليوم	

• تفادي االحتكاك مع م�صببات التهيج، ما ي�صتدعي اأحيانًا ارتداء 	

اأو  بالحديقة  العناية  اأو  ال�صعر  غ�صل  عند  بال�صتيكية  قفازات 

التنظيف.

• التعامل مع 	 اأو عند  ا�صتخدام مواد رطبة  القفازات عند  ارتداء 

اأطعمة مبللة لوقت طويل

• الحفاظ على اليدين دافئتين في الجّو البارد	

• اأدناه، و�صف الأنماط �صائعة الإكزيما اليد وعالجات اأكثر دقة.	

رقعات من الجلد الجاف المحّمر مع ت�شققات

في هذه الحالة، قد يكفي العناية باليدين با�صتخدام المرطب، 

معتدل  �صتيرويد  ا�صتخدام  ي�صتح�صن  االأحيان  من  الكثير  في  ولكن 

�صفحة  )انظر  حيوي  م�صاد  ا�صتخدام  اإلى  تحتاج  قد  كما  القوة. 

109( في حال ظهور عالمات التق�صر والت�صقق في الجلد.

الفاقوع

ت�صبب  وقد  الجلد،  على  تنت�صر  �صغيرة  مائية  فقاقيع  مثل  تبدو 

اأطراف  على  الحوي�صالت  هذه  وجود  وي�صيع  الحّكة.  من  الكثير 

يخف   ثّم  والرطب،  الحار  الطق�ض  في  عادًة  ذلك  ويبداأ  االأ�صابع. 

الحوي�صالت  عدد  يكون  حين  ولكن  عالج.  اأي  تلقي  دون  من  وحده 

اأكبر وتمتد اإلى كّف اليدين، فقد ت�صبب هذه الحالة الكثير من الحًكة 

وتمّثل المراحل االأولى من االإكزيما الحادة.

اأنواع اأخرى من االإكزيما
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ينبغي محاولة عالج هذه االإ�صابة في وقت مبكر بوا�صطة �صترويد 

قوي باالإ�صافة اإلى م�صتح�صرات العناية بالب�صرة العادية. اأحيانًا، كما 

ينبغي ارتداء قفازات قطنية لياًل، فوق المرهم الذي يو�صع في الليل.

الإكزيما النمّية

هذا  ولعالج  بالت�صقق.  ويبداأ  الجلد  وينّز  الحوي�صالت  تتك�صر 

النزع من االإكزيما، يجب تن�صيف الجلد المبلل قبل غمره في محاليل 

مطهرة مثل برمنغنات البوتا�صيوم اأو اأ�صيتات االليمينيوم.

وي�صتح�صن في هذا النوع من االإكزيما ا�صتخدام الكريمات بدل 

المراهم، الأن المرهم ينزلق عن الجلد المبلل. وغالبًا ما يجب تناول 

اأقرا�ض ال�صتيرويد ودهنه على الجلد، في حال ظهرت اإ�صارات على 

االإ�صابة بالعدوى، كما يكون ثمة حاجة اإلى تناول م�صادات حيوية.

واأحيانًا يجب ارتداء قفازات طوال اليوم، وقد يكون من المفيد 

ت�صميد اليدين.

جلد �شميك يميل اإلى الت�شقق والنّز

لفترات طويلة.  والعجز  االألم  االإكزيما  النوع من  ي�صبب هذا  قد 

اأحيانًا حم�ض  اإليها  ي�صاف  التي  المراهم  ا�صتخدام  العالج  وي�صمل 

ال�صالي�صيليك وبروبيلين غلي�صول، لتخفيف �صماكة الجلد وجعله اأكثر 

ليونًة.

كما قد يحتاج الم�صاب اإلى ا�صتخدام مراهم واأقرا�ض �صتيرويد 

قوية من حين اإلى اآخر. كما يمكن ا�صتخدام قطران الفحم والعالج 

ب�صوء »بوفا« )انظر ال�صفحة 123(. وقد ي�صعب اأحيانًا التفريق بين 

هذا المر�ض وال�صداف. كما قد تفيد بع�ض االأقرا�ض التي ت�صتخدم 

في معالجة ال�صداف.

اإكزيما روؤو�ص الأ�شابع

النمط  ي�صيب  نمطين.  اأحد  عادًة  االأ�صابع  روؤو�ض  اإكزيما  تتبع 

االأول جميع االأ�صابع، واأما الثاني في�صيب بع�صها فقط، ويكون ذلك 

االإبهام واأ�صبع ال�صبابة في اليد الم�صيطرة عادًة.
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اأكبر  ال�صتاء، وي�صبب م�صاكل  االأول �صوءًا في ف�صل  النوع  يزداد 

للمتقدمين في ال�صّن. واأّما النوع الثاني فيعك�ض عادًة التعر�ض لمواد 

ت�صبب رّدة فعل تهيجية اأو ح�صا�صية، ذات �صلة بالمهنة اأو الهوايات، 

مثل نوع من ال�صمغ اأو نوع من الطعام مثل الثوم.

يجب ا�صتخدام القفازات القطنية مع الم�صتح�صرات االأ�صا�صية 

االأ�صابع  روؤو�ض  وتكون  �صيئًة،  الحالة  تكون  حين  بالب�صرة  للعناية 

واأّما  دافئتين.  اليدين  على  الحفاظ  يجب  كما  وموؤلمًة.  مت�صققًة 

اأو  العمل  في  الممار�صات  تغيير  ال�صروري  فمن  الثانية،  الحالة  في 

الخ�صوع لفح�ض »الرقعة«.

اإكزيما القدم

االأعرا�ض  وتظهر  واليدين.  القدمين  االإكزيما  ت�صيب  ما  غالبًا 

التي ت�صيب اليدين القدمين اأي�صًا. واأما االأ�صباب الرئي�صية الإكزيما 

القدمين فهي:

• االإكزيما الذاتية	

• االإكزيما التاأتبية	

• التهاب الجلد التما�صي التح�ص�صي، مثل الح�صا�صية تجاه المطاط 	

ال�صناعات  في  الم�صتخدم  الكروم  اأو  االأحذية  في  الم�صتخدم 

الجلدية

• جالدات االأخم�ض ال�صبابية )انظر ال�صفحة 163(	

ب�صبب  اليدين  في  بم�صاكل  االإ�صابة  �صيوع  من  الرغم  وعلى 

اأو م�صببات ح�صا�صية ال تحتك بالجلد، فال  التعر�ض لم�صببات تهيج 

ي�صيع كثيرًا ظهور هذا النمط. ولكن العدوى الفطرية هي اأكثر �صيوعًا 

في القدمين منها في اليدين. فلذا يجب ا�صتبعاد العداوى الفطرية 

مثل القوباء الحلقية قبل البدء بعالجات االإكزيما.

اأنواع اأخرى من االإكزيما
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عالج اإكزيما القدم

جلد  اأن  غير  اليدين.  اإكزيما  عالج  القدم  اإكزيما  عالج  ي�صبه 

قفازات  ت�صتخدم  وفيما  اأقوى.  �صتيرويد  اإلى  يحتاج  قد  القدمين 

قطنية على اليدين لياًل، ت�صتخدم الجوارب القطنية على القدمين. 

المرطب،  فوق  »كلينغفيلم«  لفافات  ا�صتخدام  اأي�صًا  يمكن  كما 

الكلينغفيلم  وي�صاهم  ال�صتيرويد.  اأو  ال�صالي�صيليك  حم�ض  فوق  اأو 

في تلطيف الب�صرة، ويزيد من قدرة العالج على الدخول اإلى داخل 

مراهم  مع  ي�صتخدم  حين  االأمد  ق�صير  العالج  هذا  ولكن  الجلد. 

ال�صتيرويد، تخوفًا من االأعرا�ض  الجانبية لل�صتيرويد الذي يوؤدي اإلى 

تخفيف �صماكة الب�صرة في حال ا�صتخدامه ب�صكل متكرر.

كما ينبغي اتخاذ تدابير عامة. فعلى الم�صاب اأن ين�صف قدميه 

يمكنه  كما  ال�صابون.  ا�صتخدام  وتجنب  اال�صتحمام  بعد  جيدًا 

ويمكن  القطنية.  الجوارب  وارتداء  كبديل،  المرطب  ا�صتخدام 

للم�صاب اأي�صًا اأن يخلد اإلى النوم وهو يرتدي الجوارب فوق المرهم.

وينبغي للم�صاب رفع قدميه الأن ذلك يخفف من التورم الذي قد 

ي�صيبهما اأحيانًا، كما عليه تجنب ال�صير لم�صافات طويلة، ف�صاًل عن 

التمارين الريا�صية القا�صية الأنها قد تزيد االإكزيما �صوءًا.

وي�صبح  وينز،  الجلد  �صيت�صقق  حادًة،  القدم  اإكزيما  تكون  حين 

من ال�صروري طلب الن�صح لمعالجة اأي عدوى محتملة.

معالجة العدوى

البوتا�صيوم  برمانغانات  غمو�ض  ا�صتخدام  العالج  ي�صمل  قد 

بو�صفة من الطبيب العام. وهي اأقرا�ض من المطهرات تذّوب في اإناء 

من الماء ال�صاخن. وتغط�ض بعدها قدميك لمدة ع�صر دقائق، وتكرر 

ذلك يوميًا حتى ت�صبح الب�صرة اأكثر جفافًا.

ُيطلق  ولكنه  الزهري،  اإلى  مائاًل  بنف�صجيًا  المحلول  لون  يبدو 

لطخات بنية، على الجلد اأو على اأظافر اأ�صابع القدم ويعود اللون اإلى 

طبيعته تدريجيًا. ولكن على المرء االنتباه اإلى اأنه اإذا وقع المحلول 

يتمكن من  ولن  البني،  باللون  ف�صيلطخها  ال�صجادة،  اأو  االأريكة  على 

اإزالة البقعة.
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اأحذية منا�صبة 

تزيد االأحذية ال�صيقة الو�صع �صوءًا الأنها �صتجعلك تتعرق اأكثر. 

كما �صت�صبب لك كثيرًا من االإزعاج في حال توّرم القدم. لذا حاول 

قد  اأنك  يعني  ما  للراحة،  مجااًل  القدم  لمنح  وا�صعة  اأحذية  انتعال 

يمكنك  كما  االأحذية.  واأنواع  اأ�صكال  بع�ض  عن  التخلي  اإلى  ت�صطر 

ا�صتخدام نعل م�صنوع من الفلين.

الجالدات الأخم�شية ال�شبابية

البلوغ.  عند  وتنتهي  الخام�صة  عمر  بعد  الم�صكلة  هذه  تظهر 

للت�صقق.  وعر�صًة  وم�صعًة  محمرًة  واالأ�صابع  القدم  مقدمة  فتبدو 

من  كثير  وفي  خفيفة.  وبحّكة  بالتقرح  اأحيانًا  الم�صاب  ي�صعر  وقد 

على  خفيفة  تغيرات  تطراأ  واأحيانًا  القدمين،  كلتا  ت�صاب  االأحيان، 

روؤو�ض االأ�صابع. ويكون الطفل عادًة م�صابًا باالإكزيما التاأتبية، اأو اأن 

�صخ�صًا اآخر م�صابًا في العائلة. 

يبدو اأن الم�صكلة تت�صل بتعرق القدمين، ربما الأن اأقدام الذين 

ي�صابون بالجالدات تكون اأكثر تعرقًا. كما اأن االأمور تزداد �صوءًا عند 

االأحذية  اأو  النايلون  جوارب  ارتداء  اأو  الريا�صية  التمارين  ممار�صة 

ال�صيقة. وكثيرون يقولون اإنهم ي�صعرون بتح�ّصن كبير في ال�صتاء.

العالج

يقوم العالج على ارتداء الجوارب القطنية واالأحذية التي ت�صمح 

ال�صتخدام  ويمكن  الجلدية(.  االأحذية  )مثل  داخلها  في  بالتهوية 

الت�صقق. كما يمكن  اأن ي�صاعد في الحماية من  المنتظم  المرطبات 

ت�صاعد  اأن  المعتدلة  اأو  القوة  خفيفة  ال�صتيرويد  مراهم  لكريمات 

لفترات محدودة عندما تكون االإ�صابة في اأوجها.

اأنواع اأخرى من االإكزيما
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اإكزيما فروة الراأ�ص

 ت�صمل م�صاكل فروة الراأ�ض الحّكة التي تترافق اأحيانًا مع ظهور 

ت�صاقط  اإلى  االإكزيما  من  النوع  هذا  يوؤدي  قد  كما  وتخر�صف.  قيح 

اأو  فيها  ال�صعر خفيفًا جدًا  يكون  الراأ�ض،  في  اأماكن  وتظهر  ال�صعر، 

تظهر الفروة م�صلّعة.

دائم.  ب�صكل  ال�صعر  فقدان  اإلى  توؤدي  ال  وحدها  االإكزيما  ولكن 

اأثناء االإ�صابة باالإكزيما، يعاود النمو في  فال�صعر الذي يت�صاقط في 

فترة تتراوح ما بين ثالثة اإلى �صتة اأ�صهر.

اإكزيما فروة الراأ�ص

تظهر منطقة من فروة الراأ�ض الم�صابة باالإكزيما بالتف�صيل في ال�صورة داخل 

الدائرة.
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الج�صم  مناطق  في  المطبقة  االإكزيما  معالجة  مبادئ  تنطبق 

االأخرى، على عالج االإكزيما في فروة الراأ�ض، ولكنها تختلف ب�صكل 

ب�صيط ب�صبب وجود ال�صعر:

• خفف من ا�صتخدام ال�صامبو. فقد يكون ا�صتخدام قطران الفحم 	

باأقّل  ت�صتعمله  اأن  ُي�صتح�صن  اآخر،  �صامبو  اأي  مثل  ولكنه  مفيدًا، 

قدر ممكن. وعلى الرغم من اأن بع�صها يحتوي على زيوت، اإال اأن 

المواد الكيميائية ت�صبب تهيج فروة الراأ�ض.

• تكثر 	 وال  منع�صًا،  فيها  الجّو  يكون  غرفة  في  النوم  على  احر�ض 

من ا�صتخدام االأغطية. فاإن كان ال�صرير دافئًا جدًا، �صتت�صاعد 

الحرارة من فروة الراأ�ض، ما �صيوؤدي اإلى ازدياد الحّكة �صوءًا.

• قد ت�صطر اإلى و�صع مرطبات اأو اأدوية اأخرى على فروة الراأ�ض. 	

وهي متوفرة في �صكل اأكثر �صيالنًا من االأدوية التي ت�صتخدم في 

على  ت�صاعد  فوهات  العبوات  ولهذه  الج�صم.  من  اأخرى  مناطق 

ينت�صر على  اأن  الراأ�ض من دون  الدواء مبا�صرًة على فروة  و�صع 

ال�صعر كّله.

• تذّوب بع�ض اأدوية فروة الراأ�ض في الكحول الذي يتبخر من دون 	

ترك اأي اأثر للدهون على ال�صعر. وعلى الرغم من اأن ذلك يمنح 

اأن  كما  كالل�صعات.  ب�صعور  يت�صبب  اأنه  اإال  نظيفًا  مظهرًا  ال�صعر 

فروة الراأ�ض قد تكون جافًة وتحتاج اإلى بع�ض الدهون اأو الزيت، 

وتخّفف االأدوية المخلوطة بالكحول من ذلك. وفي االأمد البعيد 

قد يزيد هذا العالج من و�صعك �صوءًا اإن ا�صتخدمته في كّل ليلة. 

ويعد الجيل والرغوة الطبية من البدائل، فهما ال يجعالن ال�صعر 

دهنيًا، ولكنهما ال ي�صاهمان في تح�صين و�صع فروة راأ�ض جافة.

• اإن كانت االإكزيما حادًة وفروة الراأ�ض جافًة جدًا، فعليك التخلي 	

مبا�صرًة  المرطب  فرك  اإلى  ت�صطر  فقد  الجمالية،  االأمور  عن 

الكريمات  على  الزيوت  ا�صتخدام  ل  ويف�صّ الراأ�ض.  فروة  على 

والمراهم بما اأنه يمكن و�صعها من دون جعل ال�صعر دهنيًا كثيرًا، 

اأنواع اأخرى من االإكزيما
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خ�صو�صًا عندما يو�صع بوا�صطة فوهة العبوة مبا�صرة على فروة 

الراأ�ض. واأما الخيارات الوا�صحة فهي زيت الزيتون، وزيت الفول 

ال�صوداني، والبرافين ال�صائل. كما اأن اإزالة الكريمات من ال�صعر 

تكون اأ�صهل من اإزالة المراهم.

• ف�صع 	 لياًل،  راأ�صك  فروة  على  دهنيًا  عالجًا  ت�صتخدم  كنت  اإن 

من�صفًة على الو�صادة كي ال تت�صخ.

• حادة 	 اإكزيما  من  اأو  الراأ�ض،  فروة  تحر�صف  من  تعاني  كنت  اإن 

قبعة  ت�صع  اأن  ي�صتح�صن  بال�صتيرويد،  العالج  اإلى  تحتاج 

على  الدواء  لت�صاعد  الدواء،  و�صع  بعد  راأ�صك  على  اال�صتحمام 

الدخول اإلى الجلد، ولكي ال تت�صخ الو�صادة.

• حين تكون اإكزيما فروة الراأ�ض ن�صطًة، فمن الم�صتح�صن تفادي 	

ت�صفيف ال�صعر، مثل ال�صبغ والتملي�ض والتجعيد وغيرها.

كيف اأتوقف عن ا�شتخدام ال�شامبو يومياً؟

يرى كثيرون اأن اال�صتحمام بال�صامبو يوميًا هو االأمر الوحيد الذي 

الناتج  للتهيج  �صائعة، ولكن يمكن  راأ�صهم. وهذه م�صكلة  يريح فروة 

عن ال�صامبو اأن ي�صبب حّكًة في فروة الراأ�ض، حتى لالأ�صخا�ض الذين 

ال يعانون من اإكزيما وا�صحة.

بعد  ق�صيرة  لفترة  تخّف  الحّكة  الأن  منطقيًا،  ذلك  يبدو  ال  وقد 

اال�صتحمام  ولكن  يوم.  كّل  اال�صتحمام  اإلى  يدفعك  ما  اال�صتحمام، 

دائرة  في  االإن�صان  فيعلق  الجلد،  اأنواع  بع�ض  ينا�صب  ال  قد  اليومي 

ويمكن  المتو�صط.  االأمد  في  الجانبية  االأمد،  ق�صيرة  الراحة  من 

تفادي ذلك باال�صتحمام بال�صامبو في يوم وبالبل�صم في اليوم التالي. 

فالبل�صم اأقل ت�صببًا لتهيج فروة الراأ�ض. وتدريجيًا، يتغير النمط الذي 

وي�صبح  اأقل  بدرجة  ال�صامبو  في�صتخدم  الراأ�ض،  فروة  عليه  اعتادت 

البل�صم هو المنظف االأ�صا�صي.
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يمكن لالإكزيما الدهنية اأن ت�صيب مناطق مختلفة من الج�صم. 

وت�صبه اإلى حّد ما الق�صرة عندما ت�صيب فروة الراأ�ض. واأما االأماكن 

ال�صائعة االأخرى فت�صمل الجفنين وتجعدات االأنف واالأذنين ومنت�صف 

االإكزيما  هذه  من  اأخرى  اأ�صكال  ت�صيب  وقد  الظهر.  اأو  ال�صدر 

تحت  ما  منطقة  فيه  بما  الجذع،  في  موجودة  تكون  التي  التجعدات 

ويكون  البدينات.  الن�صاء  خ�صو�صًا  الثديين،  وتحت  واالأربية  االإبط 

التحر�صف  ويكون  البرتقالي،  اللون  اإلى  مائاًل  الجلدي  الطفح  لون 

خفيفًا.

الذين  االأ�صخا�ض  في  اأ�صا�صي  ب�صكل  الدهنية  االإكزيما  ت�صيع 

وتكثر  �صنة.  االأربعين  وعمر  المراهقة  �صّن  منت�صف  في  يكونون 

النظريات حول ما يح�ّصن من حالة الم�صاب وما يزيد و�صعه �صوءًا. 

مفرط  نمّو  من  تنتج  الدهنية  االإكزيما  باأن  ال�صائد  االعتقاد  وي�صود 

لخميرة طبيعية في الجلد.

تليه  التي  واالإكزيما  الخميرة  لهذه  المفرط  النمو  �صبب  اأن  غير 

االإكزيما  الأن  وراثية،  عوامل  من  جزئيًا  ينتج  فربما  وا�صح.  غير 

ب�صرة هوؤالء  الزيوت في  العائلة. وربما تكون  الدهنية قد تجري في 

االأ�صخا�ض مختلفة، اأو اأن جهاز المناعة الخا�ض بهم يتفاعل بطريقة 

مختلفة تجاه الخميرة.

العالج

• ميكونازول، 	 الكيتوكونازول،  مثل  للفطريات،  م�صادة  كريمات 

كلوتريمازول.

• قد ي�صاعد بع�ض اأنواع ال�صامبو التي تحتوي على عوامل م�صادة 	

و�صولفيد  الزنك  وبيريثيون  الكيتوكونازول  مثل  للفطريات 

وكبريتيد ال�صيلينيوم، على التخل�ض من الق�صرة.

• ا�صتخدام الهيدروكورتيزون الخفيف )0.5 %( مفيد على الوجه، 	

اأنواع اأخرى من االإكزيما
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وتن�صحك  للفطريات.  م�صاد  كريم  مع  بخلطه  ي�صتخدم  وقد 

على  ا�صتخدامه  بعدم  الدواء  في   الموجودة  المعلومات  ُوَريقة 

الوجه. ولكن اإن اأردت القيام بذلك، فعليك ا�صت�صارة الطبيب.

• اأ�صعة ال�صم�ض تخفف عادًة من حّدة االإكزيما الدهنية.	

• قد ي�صتفيد البع�ض بتجّنب م�صتقات حليب البقر.	

الإكزيما الدهنية )التهاب الجلد الدهني(

تظهر  وهنا  الج�صم.  من  مختلفة  مناطق  ت�صيب  اأن  الدهنية  لالإكزيما  يمكن 

على الوجه. واالأماكن ال�صائعة االأخرى ت�صمل الحاجبين والتجعدات في االأنف 

واالأذنين ومنت�صف ال�صدر اأو الظهر.
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التهاب الجلد الزهمي عند الر�شع وقبعة المهد

لهذا الطفح الجلدي قوا�صم م�صتركة مع االإكزيما الزهمية عند 

الرا�صدين، ولكنه يختلف عنها. فهو يبداأ بين عمر االأ�صبوعين والـ 20 

اأ�صبوعًا، وقد ي�صتمر الأ�صهر اأو حتى �صنوات.

الراأ�ض  فروة  على  تحر�صف  ظهور  االلتهاب  هذا  اأعرا�ض  ومن 

الوجه  على  التجعدات  مثل  االأخرى  المناطق  وتكون  والحاجبين. 

والعنق واالأطراف مائلًة لالحمرار اأكثر من التحر�صف. وعلى عك�ض 

االإكزيما التاأتبية، ال ي�صعر الطفل بحّكة وال يزعجه الطفح الجلدي.

قبعة المهد

 تبداأ قبعة المهد في الظهور بين عمر االأ�صبوعين والـــ 20 اأ�صبوعًا، 

وقد ت�صتمر الأ�صهر اأو حتى �صنوات. ومن اأعرا�ض هذا المر�ض ظهور 

االإ�صابة  الدائرة  وُتظهر  والحاجبين.  الراأ�ض  فروة  على  تحر�صف 

بالتف�صيل.

اأنواع اأخرى من االإكزيما
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خطورًة،  اأقل  الم�صكلة  ت�صبح  الطفولة،  عمر  في  التقدم  ومع 

وت�صتمر في �صكل قبعة المهد. وجدير بالذكر اأن التحر�صف في فروة 

الراأ�ض قد يكون �صميكًا، مع ظهور مناطق مبلدة بالحر�صفية. وعلى 

الرغم من اأن ذلك لي�ض م�صكلًة طبيًة، اإال اأن بع�ض المناطق ال�صميكة 

قد يوؤّثر في نمّو ال�صعر. وقد يت�صاقط ال�صعر، ولكنه يعاود النمو من 

جديد.

اأما في فترات االإ�صابة االأطول زمنًا، فيمكن للتحر�صف اأن ي�صبب 

هذه  تظهر  وال  مجددًا.  بكثافة  ال�صعر  فيها  ينمو  ال  �صغيرة  لطخات 

تتطلب هذه  ال  فحينئذ  �صماكًة،  اأقل  التحر�صف  يكون  الم�صكلة حين 

الحالة اأي عالج.

العالج

�صامبو  المهد  قبعة  قاومت  واإن  كافيًا.  وحده  المرطب  يكون  قد 

االأطفال العادي، فيمكن حينئذ ا�صتخدام الزيت لتخفيف التحر�صف، 

زيت  ا�صتخدام  وي�صتح�صن  الليل.  طوال  ترك  اإذا  فعاليًة  اأكثر  وهو 

الزيتون، والبرافين ال�صائل، وزيت االأطفال. وقد تحتاج اإلى ا�صتخدام 

كريم حم�ض ال�صاليكليك اأو الَدهون في المناطق االأكثر �صماكًة، وهو 

ال�صاليكليك مفيد  بو�صفة طبية. فحم�ض  الح�صول عليه  يمكنك  ما 

الزيوت،  مثل  عينها  بالطريقة  ا�صتخدم  اإن  وهو  التحر�صف،  الإزالة 

تخّف قبعة المهد كثيرًا.

تفادي  وي�صتح�صن  االأ�صبيرين،  فهو  ال�صاليكليك  حم�ض  اأما 

وما  بالكامل،  الجمجمة  ت�صّكل  قبل  ال�صغار  االأطفال  ا�صتخدامه في 

َعة غمازة طفيفة في اأعلى الراأ�ض. دام يوجد َر�صْ

كما ت�صيب االإكزيما الزهمية ثنيات الج�صم: تحت االإبط، وفي 

رطبًة  ت�صبح  التي  العنق  تجعدات  ت�صيب  وقد  واالأربية.  الموؤخرة، 

في االأطفال. وعادًة ال يحتاج الطفل اإلى اأكثر من ا�صتخدام مرطب 

المائية  بالكريمات  الم�صابة  المنطقة  اإلى غ�صل  باالإ�صافة  لعالجه، 

بانتباه وقت اال�صتحمام.

لونها  واأ�صبح  الج�صم،  ثنيات  في  كريهة  رائحة  فاحت  اإن  ولكن 

فمن  وحده.  المرطب  من  اأكثر  عالج  اتباع  اإلى  تحتاج  فقد  اأحمر، 
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مثل  الخفيفة  ال�صتيرويد  لكريمات  ويمكن  العدوى.  من  الحّد 

الهيدروكورتيزون اأن ت�صاعد في حال ا�صتخدامها في االأمد الق�صير.

النخالية األبا

وُتعرف كذلك بالنخالية البي�صاء، وهي تظهر في �صكل لطخات 

باالإكزيما  عادًة  الحالة  هذه  وترتبط  الجلد.  على  وبي�صاء  جافة 

اأ�صحاب  في  و�صوحًا  اأكثر  وتكون  الدوام،  على  لي�ض  ولكن  التاأتبية، 

الب�صرة الداكنة اأو الم�صّمرة.

اأما المناطق االأكثر عر�صًة لالإ�صابة فت�صمل الخدين، عادة لدى 

3 �صنوات و12 �صنة. وتخّف االإ�صابة بعد �صّن  االأطفال ما بين عمر 

البلوغ، وت�صتمر في التقلب حتى ذلك الوقت. ومن مزايا هذه الحالة 

اأنها ال ت�صبب الحّكة.

النخالية األبا

اأما  الجلد.  على  وبي�صاء  جافة  لطخات  �صكل  في  تظهر  وهي 

المناطق االأكثر عر�صًة لالإ�صابة فت�صمل الخدين، عادة لدى االأطفال 

ما بين عمر 3 �صنوات و12 �صنة.

اأنواع اأخرى من االإكزيما



172

الإكزيما

العالج

اأن اللطخات  المرطب هو الخيار االأول للحد من الجفاف، غير 

اأن  الخفيف  لل�صتيرويد  ويمكن  ا�صتخدامه.  بعد  الأ�صهر  ت�صتمر  قد 

ي�صاعد اأي�صًا على الحد من وطاأة االإ�صابة.

الحزاز الب�شيط

يظهر الحزاز الب�صيط حين ت�صيب االإكزيما واحدًا من المواقع 

االعتيادية في الج�صم وت�صبب الحّكة، ما يوؤدي اإلى الحك والهر�ض في 

االأمد الطويل. وتحول هذه العادة دون حّل الم�صكلة، في�صبح الجلد 

البنف�صجي،  اللون  اإلى  مائاًل  لونه  وي�صبح  �صماكًة،  اأكثر  الم�صاب 

وتظهر عليه اأحيانًا بع�ض العقد.

العالج

جزء  الحّك  اأن  اإدراك  في  العالج  من  االأولى  الخطوة  تتمثل 

هذه  حّل  على  فتقوم  الثانية  الخطوة  واأّما  الم�صكلة.  من  اأ�صا�صي 

الم�صكلة، ويكون ذلك اأحيانًا باللجوء اإلى ا�صتخدام نوع من القما�ض، 

كال�صمادات مثل غرانوفليك�ض وديودريم وكومفيل. 

كما يمكن ا�صتخدام مرهم �صتيرويد تحت ال�صمادات في االأ�صهر 

يهداأ  حين  ال�صمادات  من  التخل�ض  عليك  وينبغي  االأولى.  القليلة 

الجلد  عالجات  بع�ض  تلقي  موا�صلة  اإلى  تحتاج  قد  ولكنك  الجلد، 

لفترة اأطول للحوؤول دون تدهور الو�صع من جديد.

الإكزيما في الأربية

الجزء  )في  التنا�صلية  والمنطقة  االأربية  االإكزيما  ت�صيب  قد 

وتت�صابه  الموؤخرة.  داخل  اإلى  باالإ�صافة  الج�صم(،  من  االأمامي 

يعانون  الرجال  اأن  من  الرغم  على  والن�صاء،  الرجال  لدى  الم�صكلة 

ب�صكل اأكبر من الطفح الجلدي حول ال�صرج.
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اأكثر �صماكًة، ويميل  هو نتيجة حّك االإكزيما العادية. في�صبح الجلد الم�صاب 

لونه اإلى اللون البنف�صجي، وتظهر عليه بع�ض العقد اأحيانًا.

االأربية  في  الجلدي  الطفح  خلف  رئي�صية  اأ�صباب  خم�صة  تكمن 

اإلى  ت�صاف   ،)177  -  176 �صفحة  الجدول  )انظر  الموؤخرة  في  اأو 

اأ�صباب اأخرى اأقل �صيوعًا، وقد يعاني البع�ض من اأكثر من �صبب في 

الطبيب  مع  جلدي  طفح  اأي  مو�صوع  مناق�صة  وعليك  نف�صه.  الوقت 

للبحث في الت�صخي�ض والعالج.

اأنواع اأخرى من االإكزيما



174

الإكزيما

العالج

المبادئ هي نف�صها كما في حالة االإ�صابة باالإكزيما في مناطق 

اأخرى من الج�صم:

• م�صببات 	 ذلك  في  بما  �صوءًا،  االإكزيما  تزيد  التي  االأمور  تجّنب 

التهيج، مثل ال�صابون وجيل اال�صتحمام.

• ا�صتخدم المرطب الذي يوؤّمن طبقًة خفيفًة من الدهن الحامي 	

للجلد ويعمل كمزيت، حتى ال تتهيج اأ�صطح الجلد التي تحتك في 

ما بينها.

• بالحّر 	 ت�صعر  الحّكة تزداد حين  اإن  اإذ  ال�صيقة،  المالب�ض  احذر 

والتعرق.

• اأكثر من 	 تتعرق  التي تجعلك  ال�صناعية  المالب�ض  ارتداء  تجنب 

المالب�ض القطنية.

الكريمات  فهذه  الحاجة.  عند  خفيف  �صتيرويد  كريم  ا�صتخدم 

تمت�ّض ب�صكل اأف�صل في االأربية وال�صرج مقارنة ببقية مناطق الج�صم، 

ال�صتيرويد يعلق بين  اأن  اأقل �صماكًة واأكثر دفئًا. وبما  فالجلد هناك 

�صطحين بداًل من اأن يكون معر�صًا للهواء، فهو ُيمت�ّض بالكامل.

اأما في حال كنت عر�صًة لالإ�صابة بالخميرة اأو العدوى، فيمكن 

كعالج  ا�صتخدامه  اأو  الكريم،  اإلى  للميكروب  م�صاد  عامل  اإ�صافة 

منف�صل.

الأمعاء وق�شاء الحاجة 

اإلى  المري�ض  انتبه  اإن  ال�صرج  حول  االإكزيما  تتح�صن  اأن  يمكن 

مّرة  االأمعاء  تفرغ  اأن  الحاجة. فحاول  وعادات ق�صاء  اأمعائه  حركة 

واإرخاء الع�صلة  اإن �صّد  اإذ  واأن تفعل ذلك ب�صرعة،  اليوم  واحدًة في 

ويوؤدي  بالبوا�صير،  االإ�صابة  يزيد من خطر  قد  ال�صرج  في  العا�صرة 

حمية  اتباع  على  كذلك  واحر�ض  الجلدية.  الم�صاكل  ازدياد  اإلى 

القمح  فاكهة،  الخ�صنة )خ�صروات طازجة،  باالأطعمة  غنية  غذائية 

ال�صوائل.  الكامل والحبوب والحنطة(، ف�صاًل عن االإكثار من تناول 

الو�صع  تزيد  قد  الأنها  الحارة،  االأطعمة  تناول  تجنب  عليك  اأن  كما 
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اأو تهيج في الجلد حول  اإ�صهال  اإن ت�صببت بحدوث  �صوءًا، خ�صو�صًا 

ال�صرج.

االأمعاء،  في  ما  م�صكلة  بوجود  ال�صرج  حول  الحّكة  ترتبط  كما 

لذا ال تخجل من مناق�صة الم�صاألة مع طبيبك، خ�صو�صًا اإن الحظت 

حدوث اأي تغيير. فلربما اأفرغت اأمعاءك ب�صكل اأكثر تكرارًا،  اأو راأيت 

الدم في غائطك اأو على كر�صي المرحا�ض.

تم�صح  وال  ناعم،  مرحا�ض  ورق  اأمعائك  اإفراغ  بعد  وا�صتخدم 

دون  من  جيدًا  الغائط  اإزالة  اإال  عليك  فما  مفرط.  ب�صكل  ال�صرج 

ورق  ت�صتخدم  وال  الجلد.  في  تهيجًا  ت�صبب  لدرجة  كثيرًا  تفرك  اأن 

عدد  اإلى  اللجوء  المجال  هذا  في  ويمكنك  لتحّك!  حجة  المرحا�ض 

من التقنيات:

• اأزل 90 % من الغائط، ثم ا�صتخدم قلياًل من المرطب على ورق 	

بع�ض  ويترك  منه  تبقى  ما  يزيل  فهذا  ال�صرج،  لم�صح  مرحا�ض 

المرطب لحماية الجلد.

• من 	 بداًل  المرطب  با�صتخدام  ال�صرج  حول  المنطقة  اغ�صل 

ال�صابون. واعلم اأن الفرك بالمن�صفة قد يلحق ال�صرر بالجلد، 

فاإما اأن تجّفف المكان برفق اأو ا�صتخدم مجّفف ال�صعر، بو�صعه 

على �صخ الهواء البارد.

• قد ت�صطر اإلى تنظيف المكان اأكثر من مّرة في اليوم. وبما اأنه 	

اإزالتها،  الج�صم، ويجب  المواد من ف�صالت  ت�صرب بع�ض  ي�صيع 

فلذا ي�صتح�صن اأن تحتفظ بزجاجة كريم �صغيرة معك في العمل.

ْرِبيَّة
ُ
الإكزيما في الأ

الم�صاكل  من  مجموعًة  ْرِبيَّة 
ُ
االأ ت�صيب  التي  االإكزيما  ت�صبب  قد 

الحميمية باالإ�صافة اإلى الم�صاكل االأخرى المتعلقة باالإكزيما التي قد 

لياًل بحدوث  الحّك  يت�صبب  فقد  الج�صم.  اأخرى من  ت�صيب مناطق 

ال�صرر ب�صكل خا�ض، الأن الجلد يكون ناعمًا ويت�صرر ب�صهولة.

اأنواع اأخرى من االإكزيما
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ْرِبيَّة 
ُ
الأ في  جلدي  بطفح  لالإ�شابة  الرئي�شية  الأ�شباب 

وفي الموؤخرة 

الو�شفال�شبب

التهاب 

جلدي 

تهيجي

ينتج  ال�صرج.  لالإكزيما حول  �صيوعًا  االأكثر  ال�صبب  هو 

تهيج الجلد من كميات �صغيرة من الغائط  والمخاط 

الع�صلة  اأ�صبحت  حال  في  ال�صرج  من  يت�صرب  الذي 

اإلى  يوؤدي  قد  ما  �صديدًة،  اأو  فعاليًة  اأقل  العا�صرة 

االإ�صابة بالبوا�صير اأو اإلى حدوث ا�صطراب في االأمعاء 

يوؤدي اإلى خروج متكرر اأو �صائل. وتزداد الم�صكلة �صوءًا 

اإن كنت تعاني من وزن زائد اأو كنت تق�صي الكثير من 

الوقت واقفًا. كما اأن الجلو�ض لفترات طويلة في مقعد 

وهو  ال�صائقين(،  حال  هو  )كما  التعرق  ي�صبب  �صاخن 

م�صر في حالة االإ�صابة باالإكزيما. 

اإكزيما 

تاأتبية

قد تجعل الجلد اأكثر ح�صا�صيًة في جميع اأنحاء الج�صم. 

باقي  كان  اإن  والموؤخرة  االأربية  عادًة  ت�صيب  ال  وهي 

الج�صم متعافيًا.

ة ال�صداف ْرِبيَّ
ُ
قد ي�صيب الثنيات في الج�صم، تحت االإبط  و االأ

يكن  لم  لو  حتى  الثديين،  وتحت  الموؤخرة  بين  وما 

اأخرى من الج�صم. وعادًة ال ي�صبب  اأنحاء  منت�صرًا في 

الجلد،  ت�صّقق  اإذا  اإال  والتقرح،  االألم  من  قلياًل  اإال 

فحينئذ قد تدخل عداوى اإ�صافية.
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ْرِبيَّة 
ُ
الأ في  جلدي  بطفح  لالإ�شابة  الرئي�شية  الأ�شباب 

وفي الموؤخرة 

الو�شفال�شبب

التهاب 

جلدي 

تما�صي 

تح�ص�صي

اأو في  نادرًا ما تنح�صر رّدة فعل ح�صا�صية في االأربية 

من  الجلد  في  م�صاكل  وجود  حال  في  اإال  الموؤخرة، 

الذي  الم�صتح�صر  با�صتخدم  معالجتها  تّمت  االأ�صا�ض 

�صبب رّدة الفعل هذه. ومثال على ذلك �صخ�ض م�صاب 

بالبوا�صير ي�صتخدم كريمًا �صبب طفحًا جلديًا كرّدة فعل 

البع�ض  مالب�ض  تلطخ  فقد  العمل،  في  واأما  ح�صا�صية. 

ْرِبيَّة وفي الموؤخرة، وت�صبب 
ُ
مواد تتجمع في تجعدات االأ

رّدة فعل ح�صا�صية.

بالطفح العدوى لالإ�صابة  محتمل  �صبب  الفطرية  العداوى 

الرا�صدين.  لدى  الموؤخرة  في  اأو  ة  ْرِبيَّ
ُ
االأ في  الجلدي 

يبقى  حين  الخميرة  بعداوى  عادة  ال�صبان  وي�صاب 

الجلد مبلاًل لفترات طويلة. وتخفف الفوط التي تمت�ّض 

ال�صائل من خطر االإ�صابة بالعدوى، فتترك الجلد جافًا 

ن�صبيًا، ولكن ذلك ال يق�صي على الخطر بالكامل. 

النزعاج لياًل

اأن يزيد الحّكة ويت�صبب لك باالإزعاج في نومك.  للتغليف  يمكن 

وهنا ن�صير اإلى اأهمية تجنب االإفراط في التدفئة واالنتباه اإلى درجة 

حرارة الغرفة ونوعية مالءات االأ�صرّة ومالب�ض النوم التي ترتديها.

كما اأن عليك تجّنب اال�صتحمام بالماء ال�صاخن قبل الخلود اإلى 

حتى  ال�صرير  قرب  المرطب  الكريم  بع�ض  تبقي  اأن  وينبغي  النوم. 

من  تمكنك  االأمد  ق�صيرة  براحة  لتحظى  لياًل  و�صعه  من  تتمكن 

العودة اإلى النوم.

اأنواع اأخرى من االإكزيما



178

الإكزيما

الحياة الجن�شية

ة اأن توؤّثر في حياتك الجن�صية. وال يعني  ْرِبيَّ
ُ
يمكن لالإكزيما في االأ

مجّرد وجود االإكزيما اأن ال�صريك بات عر�صًة اللتقاط العدوى. ولكن 

العداوى  لنقل  اأكثر  عر�صًة  الم�صاب  ي�صبح  الجلد،  يت�صرر  حين 

ل�صريكه. 

اأن  الجماع  قبل  الطرفين  من  المرطبات  ا�صتخدام  �صاأن  ومن 

فاأحيانًا  بالجلد.  الجلد  التقاء  عند  والت�صدع  ال�صدمة  من  يخفف 

ي�صتخدم اأ�صخا�ض يعانون من جفاف الب�صرة الجيل المزيت في هذه 

المنطقة على الرغم من اأنهم قد ال يعانون من االإكزيما. 

ي�صبب وجود  العادي، فلن  المرطب  ا�صتخدام  اأي�صًا  كما يمكنك 

كمية �صغيرة منه في المهبل اأي �صرر، على الرغم من اأن المرطبات 

لم ُت�صنع لهذه الغاية.

الجيل  ا�صتخدام  بعد  الجلد  في  التهيج  من  الن�صاء  بع�ض  تعاني 

فهو  ح�صا�صية،  الذكري  الواقي  ي�صبب  قد  كما  الحمل.  من  الواقي 

م�صنوع من الالتيك�ض المطاطي، ويجب اأن يدرك الزوجان ذلك.

حال  في  الذكري  الواقي  من  محددة  ح�صا�صية  توجد  ال  ولكن 

الحمل،  منع  جيل  مثل  المزيتة،  المواد  من  يكفي  ما  مع  ا�صتخدامه 

والتي قد تفيد في حماية الجلد. وال توؤثر المرطبات في خ�صائ�ض 

الواقيات الذكرية في ما خ�ّض منع الحمل.
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االإكزيما لي�صت مر�صًا واحدًا، بل هي مجموعة من االأمرا�ض  �

كّل  في  والنّز  والحًكة  والتحر�صف  االحمرار  ت�صبب  قد  التي 

مكان من الج�صم تقريبًا

تظهر االإكزيما عادًة باأنماط تمّكن من اكت�صاف نوعها �

قد يظهر اأكثر من نوع واحد من االإكزيما في اآن واحد: فالتهاب  �

اأ�صخًا�صًا م�صابين باإكزيما تاأتبية  الجلد الع�صبي قد ي�صيب 

االإكزيما  ت�صيب  وقد  الج�صم،  من  اآخر  مكان  في  خفيفة 

الزهمية �صخ�صًا يعاني من االإكزيما في اليد

مبادئ العالج هي عينها في جميع اأنواع االإكزيما �

تجنب ما يزيد االإكزيما �صوءًا. ون�صير عادًة هنا اإلى م�صببات  �

تهيج ج�صدية اأو محاليل مثل ال�صابون.

الب�صرة  � تنظيف  في  للم�صاعدة  المرطب  الكريم  ا�صتخدم 

وحماية الجلد

تجّنب الفرك والحّك �

عالج العدوى في حال ظهورها �

قد تكون كريمات ومراهم ال�صتيرويد مفيدًة في بع�ض الحاالت �

اأنواع اأخرى من االإكزيما
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كيف اأمنع طفلي من الحّك؟

فهي  لياًل،  اال�صتيقاظ  اإلى  توؤدي  ما  غالبًا  �صائعة  م�صكلة  الحّك 

جزء من دّوامة »الحّك والهر�ض«. ففي كل مّرة يحكّك فيها �صخ�ض 

م�صاب باالإكزيما المكان الم�صاب، فاإن ذلك يوؤدي اإلى ظهور اإكزيما 

جديدة على الجلد، واإلى مزيد من الحّك والهر�ض.

ويمكنك اللجوء اإلى عّدة و�صائل الإنهاء هذه الدّوامة، منها:

• الحّكة، 	 لتخفيف  بدّقة  بالب�صرة  العناية  م�صتح�صرات  ا�صتخدام 

واإبقاء الهر�ض في حّده االأدنى.

• احر�ض لياًل على اأال يعاني طفلك من الحر. وحاولي اأال يزعجه 	

عليك  كما  ي�صتيقظ.  ال  كي  الم�ّصع  النور  ت�صعلي  وال  �صيء، 

التي  الغرف  وفي  النوم،  غرفة  في  منتع�ض  جّو  على  المحافظة 

يق�صي وقته فيها.

• ال�صفحة 	 )انظر  المنزلي  الغبار  عثة  من  الحّد  على  احر�صي 

.)64

• ق�ّض االأظافر كي ال ُتلحق كثيرًا من ال�صرر بالجلد، وكي ال تت�صخ.	

• ارتِد القفازات في الليل.	

• غطِّ جلدك با�صتمرار لحمايته من الحّك عن دون ق�صد.	

• ا�صتخدم ال�صمادات، اإن اعتقدت اأن المالب�ض العادية ال تكفي.	

• اأن 	 يمكن لجرعة على المدى الق�صير من م�صادات اله�صتامين 

تخفف من الحّكة في الليل )انظر ال�صفحة 111(.

• جّرب تقنيات عك�ض العادات كو�صيلة للتخفيف من الهر�ض.	
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هل يمكن لطفلي اأن ي�صبح؟

الذي  وبالوقت  وبالم�صبح  الطفل  بجلد  ال�صباحة  تاأثير  يرتبط 

الكلور  الكثير من  التي تحتوي على  ال�صباحة  فاأحوا�ض  فيه.  يم�صيه 

ت�صبب تهيج الجلد اأكثر من تلك التي ال تحتوي على كثير منه.

ولكن التعر�ض لوقت طويل للمياه اأيًا كانت فقد ت�صبب تهيجًا في 

تكون  ال�صيف، حين  باأ�صهر  ال�صباحة  ي�صتح�صن ح�صر  لذا  الب�صرة. 

االإكزيما في و�صع اأف�صل، بفعل اأ�صعة ال�صم�ض.

ن�صائح للتقليل من اآثار ال�صباحة:

• وقت 	 في  الجلد  على  الدهني  المرطب  من  �صميكًة  طبقًة  �صع 

م�صبق.

• ا�صبح لم�صافة ق�صيرة فقط اإلى حين تدرك كيفية تفاعل الجلد.	

• من 	 المزيد  �صع  ثّم  الكلورين،  لتزيل  ال�صباحة  بعد  ا�صتحّم 

المرطب.

• زْد من العالج الذي ت�صتخدمه على الجلد لياًل بعد ال�صباحة اإن 	

و�صع  من  اأكثر  لذا  و�صعك،  تدهور  اإلى  ي�صير  ما  وجود  الحظت 

المرطبات وال�صتيرويد المو�صعي.

كيف �صيتاأقلم طفلي مع هذا الو�صع في المدر�صة؟

اأن يتحّمل الطفل بع�ض  الخم�صة، يجب  اأو  الرابعة  بلوغ عمر  مع 

الم�صوؤولية حيال العالج، فيكون عليه دهن الكريمات والمراهم على 

االإكزيما  كانت  فاإن  باإ�صرافك.  ذلك  يكون  اأن  على  بنف�صه،  الجلد 

هذه  اأخذ  اإلى  الطفل  ي�صطر  فقد  نهارًا،  العالج  و�صع  اإلى  تحتاج 

يدهن  كيف  يعرف  اأن  عليه  لذا  المدر�صة.  اإلى  معه  الم�صتح�صرات 

نف�صه، وخ�صو�صًا المرطبات.

جدير بالذكر اأن كثيرًا من االأ�صاتذة ال يعار�صون مراقبة الطفل 

هذا  مناق�صة  ي�صتح�صن  ولكن  النهار،  في  المرطب  ي�صع  وهو  قلياًل 

المو�صوع مع االأ�صتاذ م�صبقًا.

وُين�صح بع�ض االأ�صاتذة بعدم دهن ج�صم الطفل بالكريم، خ�صية 

اأن يعتقد البع�ض اأنهم يقومون بحركات حميمية غير الئقة مع الطفل. 

اأ�صئلة واأجوبة



182

الإكزيما

لذا ي�صتح�صن اأن تو�صح االأمر في ر�صالة توجهها اإلى المدير في حال 

االتفاق على �صرورة م�صاعدة االأ�صتاذ الطفل. وت�صمل الم�صائل التي 

يتعين مناق�صتها:

• ا�صتخدام عالجات الجلد في المدر�صة	

• اإذا كانت اإ�صابة طفلك الجلدية تعيق تفاعله االجتماعي وتعّر�صه 	

ل�صخرية زمالئه

• اإن كان الهر�ض في ال�صف ُيعّد م�صكلًة، ويواجه الطفل �صعوبات 	

في التركيز ب�صبب م�صاكل الجلد

• اأو 	 المزارع  زيارة  مثل  المدر�صية،  الن�صاطات  في  الم�صاركة 

اأحوا�ض ال�صباحة

الطفل  بتقدم  عادًة  تتح�صن  االإكزيما  اأن  من  الرغم  على  ولكن 

اقتراب موعد االمتحانات.  الم�صكلة قد تظهر مع  اأن  اإال  العمر،  في 

و�صتالحظ اأن االإكزيما ت�صوء لدرجة تجعله يكتب ببطء، اأو اأنها اأّثرت 

في اكت�صابه للمعلومات واأعاقت تقدمه.

وال بد من مناق�صة هذه الم�صائل مع االأ�صتاذ. فقد تطلب من اإدارة 

المدر�صة اأن تعفي الطفل من االمتحان، اأو تطلب منها توفير �صخ�ض 

ما ليملي عليه الطفل ما يريد كتابته. وفي حال ا�صتمرت هذه الحالة، 

فحينئذ يجب اعتبار طفلك من ذوي االحتياجات الخا�صة. ويوجد في 

التربوية  االحتياجات  ل�صوؤون  المتحدة من�صق  المملكة  كّل مدر�صة في 

كانت  اإن  واأما  الم�صاألة.  هذه  في  الم�صاعدة  تقديم  يمكنه  الخا�صة 

االإكزيما بهذا ال�صوء، ف�صيتعين عليك اال�صتعانة بطبيب اأطفال مخت�ض 

بالجلد، ف�صاًل عن مخت�ض لم�صاعدته على التاأقلم في المجتمع. 

ماذا عن المناعة؟

اأخذ  يتعين  قد  ولكن  المناعة،  في  ذاتها  بحّد  االإكزيما  توؤّثر  ال 

بع�ض االأمور في عين االعتبار. فاالأطفال الذين يعانون من الح�صا�صية 

يخ�صعوا  اأاّل  يجب  »كينامي�صين«  اأو  »نيمو�صين«  الحيوي  الم�صاد  من 

للقاحات الح�صبة والنكاف والح�صبة االألمانية. اإذ يمكن اأن ت�صبب 

اللقاحات )واإن نادرًا(، ف�صاًل عن لقاحات االإنفلونزا والحّمى  هذه 
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لذا  البي�ض.  من  ح�صا�صية  من  يعانون  للذين  فعل  رّدة  ال�صفراء، 

ل مناق�صة ما قد يراودك من قلق مع الطبيب اأو مع الممر�صة. يف�صّ

الم�صابين  اإلى   )BGC )لقاح  لل�صّل  الم�صاد  اللقاح  يعطى 

االإكزيما  ظهور  اأماكن  تجنب  ل  يف�صّ اأنه  من  الرغم  على  باالإكزيما، 

كمو�صع لحقن االإبرة. فلقاحات الح�صبة والنكاف والح�صبة االألمانية 

واللقاح الم�صاد لل�صّل، باالإ�صافة اإلى لقاح �صلل االأطفال تحتوي على 

ج�صيمات قد تكون م�صّرة في حال وجود م�صاكل في جهاز المناعة.

اأقرا�ض  يتناولون  الذين  االأ�صخا�ض  اأن يتجنبها  االأف�صل  لذا من 

بعد  عليها  الح�صول  يمكن  ولكن  ال�صائل.  ال�صتيرويد  اأو  ال�صتيرويد 

عّدة اأ�صهر من انتهاء العالج. ولكن يمكن الخ�صوع لهذه اللقاحات في 

اآمان بحال ا�صتخدام كريمات اأو مراهم ال�صتيرويد اأو جهاز ا�صتن�صاق 

ال�صتيرويد، كما يكون عليه االأمر في حال االإ�صابة بالربو.

وعلى االأطفال الذين ي�صتخدمون عالجًا قائمًا على التاكروليمو�ض 

اأن ينتظروا 28 يومًا قبل الخ�صوع للقاحات من هذا النوع. 

حين ت�صتد االإكزيما على وجهي، اأ�صاب بت�صنج في العنق. لماذا؟

داخل  اإلى  �صائاًل  الدموية  االأوعية  ت�صّرب  الوجه،  يلتهب جلد  حين 

ويزداد ذلك  وتوّرمه.  الوجه  احمرار  اإلى  يوؤدي  ما  المحيطة،  االأن�صجة 

وتفّرغ  االإكزيما.  بتدهور  ترتبط  ما  غالبًا  التي  العدوى  ب�صبب  �صوءًا 

في  الغدد  خالل  من  يعبر  الذي  االإ�صافي  ال�صائل  الليمفاوية  االأوعية 

العنق. وحين يزداد تدفق ال�صائل الليمفاوي، تتورم الغدد وت�صبح طريًة.

قد تالحظ وجود غدد منتفخًة تحت االإبط وفي االأربية اأو العنق 

حين ت�صتد االإكزيما في الذراع اأو ال�صاق اأو الراأ�ض. وقد ي�صتغرق خمود 

هذه الم�صكلة بع�ض الوقت بعد االإ�صابة بحالة �صيئة من االإكزيما.

لَم يجعل العالج و�صع جلدي اأ�صواأ؟

ازدياد  اإلى  المرهم  اأو  بالكريم  الجلد  تغطية  يوؤدي  اأن  يمكن 

حرارته، الأنه ال يتمكن من اإفراز العرق ب�صكل مالئم. وقد يوؤدي ذلك 

اأ�صئلة واأجوبة
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تح�ّصنها.  من  بداًل  االأعرا�ض  وتدهور  الحّكة  من  مزيد  حدوث  اإلى 

وللم�صاعدة في الحّد من هذه االآثار:

• احر�ض على اأال تكون مياه اال�صتحمام �صاخنًة جدًا.	

• دع ج�صمك يبرد بعد اال�صتحمام قبل اأن ت�صع العالج.	

• حاول ا�صتخدام مرطب خفيف بداًل من المرطب الثقيل )يكون 	

اأكثر �صيالنًا الحتوائه على كمية اأكبر من الماء(، في�صاعد تبخر 

المحتوى المائي في الكريم على تهدئة الجلد.

• ال تخلد اإلى النوم مبا�صرًة بعد االغت�صال وو�صع العالج.	

• اأحد عالجات 	 تعاني من ح�صا�صية من  اأي�صًا  تكون  قد  اأنك  كما 

الجلد التي ت�صتخدمها، على الرغم من ندرة حدوث ذلك.

اأكثر من المراهم،  تكون الح�صا�صية عادة با�صتخدام الكريمات 

بما اأن هذا االأخير يحتوي على كمية اأقل من المواد الحافظة. فاإن 

برّدة  يت�صبب  الذي  هو  ت�صتخدمها  التي  العالجات  اأحد  اأن  اعتقدت 

الفعل هذه في الجلد، فاطلب من الطبيب العام اأن ي�صف لك دواء 

اآخر لفترة اختبارية.

ماذا يمكنني اأن اأفعل حيال العداوى الجلدية؟

االإ�صابة  م�صادر  من  ب�صرعة  والتخّل�ض  العداوى  معالجة  يجب 

بالعدوى مجددًا )انظر ال�صفحة 71(. ففي فترة االإ�صابة بالعدوى، 

يجب معالجة االإكزيما بدقة والق�صاء على العدوى. واأما اإذا ا�صتدت 

الجلد  ي�صاب  فقد  العدوى،  على  بالق�صاء  تتح�صن  ولم  االإكزيما، 

اإليه  �صينقل  الأنه  المري�ض،  يّحكه  حالما  مجددًا  بالعدوى  المت�صرر 

بكتيريا جديدة. ولتفادي ذلك:

• ادهن العالج ب�صكل اأكثر تكرارًا، وا�صتخدم المزيد من المرطب 	

ومزيد من عالجات ال�صتيرويد القوي لفترة محددة من الوقت.

• اأ�صابيع 	 اأو  احر�ض على االلتزام بعالجات االإكزيما القوية الأيام 

بعد اأن تخمد العدوى.

• احِم الجلد من الهر�ض، خ�صو�صًا في الليل، الأن ذلك قد يوؤدي 	
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اأن  اأن عليك  العدوى ويمنع االإفادة من العالج. كما  انت�صار  اإلى 

اللفافات  اأو  ال�صمادات  ا�صتخدام  احتمال  االعتبار  بعين  تاأخذ 

الرطبة. وا�صتمر بفعل ذلك حوالى اأ�صبوع على االأقل، بعدما يبدو 

اأن الجلد قد هداأ، حتى تخمد الحّكة.

• قد تكون م�صادات اله�صتامين الم�صّكنة فّعالًة في هذه الحال لياًل 	

لفترات محددة.

• خذ في عين االعتبار اال�صتمرار في ا�صتخدام عالجات م�صادة 	

اأثناء  البوتا�صيوم(  )بيرمينغانات  المطهرات  مثل  للبكتيريا، 

اال�صتحمام.

• قد تحتاج اإلى ا�صتخدام الم�صادات الحيوية لفترة طويلة.	

• خلط 	 اأو  حيوية  م�صادات  على  تحتوي  مراهم  ا�صتخدام  يمكن 

الم�صادات الحيوية مع ال�صتيرويد لفترة محددة من الوقت، بعد 

اأن تخمد االإكزيما ل�صمان بقائها م�صتقرًة.

هل �صت�صوء االإكزيما التي اأعاني منها في الحمل؟

ال يمكن توقع ما الذي قد يحدث لالإكزيما عند المراأة في حملها 

االأول. ولكن اإجمااًل فاإن 50 % من الن�صاء يقلن اإن االإكزيما لديهن 

ازدادت �صوءًا، فيما تقول 50 % منهن اأن و�صعهن تح�ّصن.

الحمل  في  يتكرر  االأول  حملك  في  معك  يح�صل  ما  اأن  ويبدو 

التي تح�صل في الحمل االأول عند  التغيرات  اأحيانًا  الثاني. وت�صتمر 

االإر�صاع اأي�صًا.

في  جميعها  ت�صاهم  قد  اأي�صًا،  اأخرى  بعوامل  االإنجاب  ويرتبط 

ازدياد االإكزيما �صوءًا. ويت�صمن ذلك الحرمان من النوم، وزيادة تبلل 

تخ�صي�ض  اإلى  باالإ�صافة  ثيابه،  وغ�صل  الطفل  تحميم  حين  اليدين 

وقت اأقل لالعتناء بنف�صك.

هل ا�صتخدام ال�صتيرويد اآمن في الحمل؟

يجب ا�صتخدام االأدوية باأدنى حّد في فترة الحمل. ولكن اإن كنت 

اأ�صئلة واأجوبة
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اأ�صبت باالإكزيما في ال�صابق، فقد ت�صطرين اإلى اال�صتمرار في تلقي 

العالج في فترتي الحمل واالإر�صاع.

ا�صتخدام  تجنيبك  طبيبك  ي�صعى  اأن  المرجح  من  اأنه  كما 

المراهم ال�صتيرويدية القوية، على الرغم من اأنك قد تحتاجين اإلى 

ا�صتخدامها اأحيانًا، وال يوجد اأدلة حا�صمًة على اأنها ت�صبب م�صاكل.

قد تحتاجين اإلى تناول اأقرا�ض �صتيرويد لمعالجة اأنواع متعددة 

من  محدودة  جرعات  اأن  مبدئيًا  عليه  المتفق  ومن  االإ�صابات،  من 

اآثار  لها  يوجد  بكيمات معتدلة ال  بالفم )بريدني�صولون(  ال�صتيرويد 

جانبية �صيئة على الجنين. ولكن اإن كانت الجرعات كبيرًة وا�صتمرت 

لمّدة طويلة، فقد يحّد ذلك من نمّو الطفل قلياًل.

جرعات  ت�صّبب  اأاّل  المرّجح  فمن  االإر�صاع،  فترة  في  اأما 

بريدني�صولون من عيار 40 ملغ تاأخذها االأم يوميًا لفترة محدودة اأي 

م�صاكل للطفل.
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IgE: ج�صم م�صاد ينتجه الج�صم يزيد من حّدة بع�ض رّدات الفعل 
الح�صا�صية، التي تظهر ب�صكل �صائع عند الم�صابين بالتاأتب.

ي�صتخدم  دم  فح�ض  �ص:  للُمح�شِّ المت�شا�شي  الإ�شعاِعّي  الخِتبار 

اأحيانًا للتحقق من االإ�صابة بالح�صا�صية، ولكنه لي�ض دقيقًا.

العناية  الم�صت�صفى مدّرب على  اخت�شا�شي الجلد: اخت�صا�صي في 

بالجلد

الأدمة: طبق في الجلد، تحت ال�صطح مبا�صرًة )الب�صرة(.

على  قادر  »اإيموران«،  التجاري  با�صمه  يعرف  دواء  الأزاثيوبرين: 

تثبيط االإكزيما.

ال�شم التجاري للدواء: تمنح ال�صركة الم�صنّعة ا�صمها للدواء بداًل 

من ا�صمه الكيميائي، كما اأنها تملك اأحيانًا براءة اختراع، ما يجعلها 

الوحيدة التي يحق لها ت�صنيعه.

الأ�شعة فوق البنف�شجية »ب« UVB: نوع من االأ�صعة فوق البنف�صجية

اأ�شعة فوق بنف�شجية: نوع من الطاقة ال�صوئية تنتجه ال�صم�ض، وينتج 

نوع  وي�صتخدم  واأ�صواء،  ت�صمي�ض  اأجهزة  با�صتخدام  �صناعيًا  اأي�صًا 

معين من االأ�صعة فوق البنف�صجية في عالج اأمرا�ض الجلد.

فوق  تو�صع  جزئيًا  منفذة  اأو  منفذة  غير  اأغطية  الفر�ص:  اأغطية 

اإلى  تت�صلل  قد  التي  المنزلي  الغبار  عثة  كمية  لتخفيف  ال�صرير 

ال�صخ�ض النائم فيه.
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ب�صكل  الركبة  تحت  يظهر  االإكزيما  من  نوع  النجذابية:  الإكزيما 

اأ�صا�صي لدى المتقدمين في ال�صّن، اأو الذين يعانون من دوالي وريدية 

�صيئة، اأو الذين يقفون لفترات طويلة يوميًا.

الإكزيما الدهنية: نوع من االإكزيما ال ي�صبب الكثير من الحّك، ولكن 

قد يوؤدي اإلى حدوث بع�ض التهيج في الجلد، وي�صيب خ�صو�صًا الوجه 

والحاجبين وفروة الراأ�ض )الق�صرة( ومنت�صف ال�صدر والظهر.

الجلدي  الطفح  فيها  يظهر  االإكزيما،  من  نوع  القر�شية:  الإكزيما 

في  واالأطراف  الجذع  عادًة  ت�صيب  اأقرا�ض،  �صكل  في  بلطخات 

االأ�صخا�ض في منت�صف العمر.

اإكزيما لزهمية: نمط من االإكزيما ينتج عادًة عن جفاف و�صيخوخة 

الب�صرة.

اإكزيما هيربية: نوع من االإكزيما ينت�صر ب�صرعة، حيث يتعر�ض الجلد 

المت�صرر من االإكزيما لعدوى الهرب�ض.

اإكزيما: في االأ�صل م�صطلح يوناني، يعني »الغلي« اأو �صنع »الفقاقيع«، 

وحّكة  احمرار  فيها  يكون  اإ�صابة جلدية  لو�صف  ي�صتخدم  بات  واالآن 

بـالحوي�صلة  يعرف  نمطًا  تظهر  بالمجهر  ُترى  وحين  اأحيانًا.  واألم 

والتفن�صج، مع تجّمع ال�صائل في الب�صرة.

األيميمازين: م�صاد ه�صتامين م�صّكن.

بروبيلين غريكول: مكّون ي�صتخدم في بع�ض المرطبات في محاولة 

لتطرية الجلد القا�صي.

البروبيوتيك: ميكروب يحمي الج�صم الم�صيف له ويمنع االأمرا�ض. 

في  الموجود  اأ�صيدوفيلو�ض،  الكتوبا�صيلو�ض  هو  منه  االأ�صهر  والنوع 

اأ�صيدوفيلو�ض والمتممات الغذائية. تغير البروبيوتيك  اللبن، وحليب 

االأمعاء  م�صاكل  في  يوؤثر  قد  ما  االأمعاء،  في  الميكروبات  توازن 

واالإكزيما.

بريدني�شولون: نوع من ال�صتيرويد يوؤخد عبر الفم
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الب�شرة: الطبقة االأعلى من الجلد، ت�صيبها االإكزيما.

البكتيريا: كائنات مجهرية تتواجد في كّل مكان تقريبًا، وت�صبب في 

بع�ض الحاالت االإ�صابة باالأمرا�ض والعداوى.

بوفا: اأ�صعة فوق بنف�صجية »اأ« مع ب�صورالين - نوع من العالج بال�صوء 

ي�صتخدم في عدد من اأمرا�ض الجلد، بما فيها االإكزيما.

بيريثيون الزنك: مكّون في بع�ض اأنواع ال�صامبو الم�صادة للق�صرة.

تاأتبي: يكون ال�صخ�ض متـاأتبًا اإن كان يتفاعل مع عوامل بيئية منت�صرة 

 .IgE هو  باإانتاج ج�صم م�صاد  الحيوانات  فراء  اأو  االأزهار  لقاح  مثل 

وقد يعاني ال�صخ�ض الم�صاب بالتاأتب من الربو اأو ح�صا�صية االأنف اأو 

االإكزيما، اأو اأي مزيج من هذه االأمرا�ض.

التجعدات ال�شغيرة: تجعدات تظهر على الجلد طبيعيًا، ومن �صاأن 

منطقة  فوق  ا�صتخدامه  حال  في  خ�صو�صًا  يزيدها،  اأن  ال�صتيرويد 

جلد غير �صميك، في اأعلى ال�صاقين اأو ما بين الذراعين.

التغليف: م�صطلح ي�صتخدم لالإ�صارة اإلى �صبل تغطية مناطق م�صابة 

باالإكزيما والم�صاعدة في امت�صا�ض العالج ووقف الهر�ض الذي قد 

يجعل االإكزيما ت�صتمر لفترة اأطول.

التهاب الجلد الركودي: نوع من االإكزيما يظهر على ال�صاقين ب�صكل 

خا�ض.

التهاب الجلد الع�شبي: نوع من االإكزيما، ت�صبب فيه رقعة �صغيرة 

ال�صميك كثيرًا من الحكة، فتهر�ض ب�صكل متكرر. ويجعل  من الجلد 

هذه  تغليف  حال  في  اإال  فعاليًة،  اأقل  العالجات  الم�صتمر  الهر�ض 

المنطقة لحمايتها من الهر�ض.

التهاب الجلد: م�صطلح ي�صتخدم عادًة لالإ�صارة اإلى االإكزيما.

بعدوى  اأحيانًا  يرتبط  ال�صعر،  جريبات  في  التهاب  جرابي:  التهاب 

اأو بثور.

الم�صرد
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على  ت�صتخدم  االأنبوبية  ال�صمادات  من  ماركة  ا�صم  توبيفا�شت: 

اللفافات  بينها  ومن  الجلد،  لتغليف  الج�صم  اأجزاء  وبقية  االأطراف 

الرطبة.

تو�شع الأوعية الدموية: اأوعية دموية �صغيرة تتو�صع وت�صبح ظاهرًة 

على �صطح الجلد.

الب�صرة  في  تعي�ض  وهي  اآخر،  اإلى  �صخ�ض  من  تنتقل  عثة  الجرب: 

الحّكة، ويمكن  الكثير من  الجرب  وي�صبب  ب�صنع حجيرات �صغيرة. 

معالجته با�صتخدام الَدهون اأو الكريم.

جالدات الأخم�ص ال�شبابية: نوع من االإكزيما البراقة ت�صاهد على 

مقدمة وروؤو�ض اأ�صابع قدمّي الطفل قبل �صّن البلوغ.

من  تعاني  الذي  ما  لتحديد  ي�صتخدم  بديل  عالج  الج�شم:  حركات 

ح�صا�صية تجاهه من خالل قيا�ض رّدة فعل الع�صالت، حين تتعر�ض 

لمجموعة من م�صببات الح�صا�صية المحتملة.

جهاز  اإليها  يتعرف  مادة  تجاه  الج�صم  في  فعل  رّدة  الح�شا�شية: 

المناعة ب�صكل خا�ض.

حم�ص الغامولينيك: مادة كيميائية تتواجد في نتبة االأخدرية.

الحم�ص النووي: المادة الكيميائية التي ت�صكل ال�صيفرة الجينية.

حم�ص �شالي�شيليك: مادة كيميائية ت�صتخرج عادًة من لحاء اأ�صجار 

ال�صف�صاف، وقد يخلط مع الكريم اأو المرهم الإزالة طبقات الجلد 

المتق�صر.

اإلى بع�ض  ي�صتخدم لالإ�صارة  دواء من دون و�شفة طبية: م�صطلح 

االأدوية والعالجات التي يمكن الح�صول عليها من دون و�صفة طبية.

من  مجموعة  مع  الهوائية  الم�صالك  فيها  تتفاعل  حالة  الربو: 

المثيرات، مثل البرد والتمارين الريا�صية وعثة الغبار المنزلي وفراء 

يمكن عك�صه،  ال  الهوائية  الم�صالك  في  ي�صبب �صيقًا  ما  الحيوانات، 

و�صعوبة في التنف�ض تترافق مع اأزيز.
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في  يفيد  قد  االأخدرية،  نبات  من  ي�صتخرج  زيت  الأخدرية:  زيت 

تخفيف الحّكة في حال االإ�صابة باالإكزيما، حين يوؤخذ بكميات كبيرة 

عبر الفم.

المناعة  جهاز  تثبط  لاللتهاب  م�صادة  كيميائية  مادة  ال�شتيرويد: 

وتخفف الحّكة واالحمرار في االإكزيما، ويمكن ا�صتخدامها مبا�صرًة 

على الجلد اأو في �صكل اأقرا�ض.

عالج  في  ي�صتخدم  الفم،  عبر  تناوله  يتم  عقار  ال�شيكلو�شبورين: 

االإكزيما الحاّدة.

�شمع البرافين: مكّون �صائع في المرطبات.

ال�شداف: مر�ض جلدي ي�صبه االإكزيما في بع�ض االأحيان.

طّب الروائح: ا�صتخدام الزيوت العطرة في عالج الجلد اأو مناطق 

اأخرى من الج�صم.

عثة الغبار المنزلي: ح�صرة �صغيرة تعي�ض في غبار المنزل وت�صبب 

رّدة فعل ح�صا�صية لدى العديد من االأ�صخا�ض الم�صابين بالتاأتب، ما 

يزيد من االإكزيما والربو وح�صا�صية االأنف لديهم.

اأخذه  ويمكن  الج�صم  ينتجه  ال�صتيرويد  من  نوع  الغلوكوكورتيكود: 

كعالج لالإكزيما.

االإ�صابة  تبداأ  والقدمين،  اليدين  االإكزيما ي�صيب  نوع من  الفاقوع: 

مع  تتو�صع  قد  الجلد،  �صطح  تحت  �صغيرة  عديدة  تقّرحات  بظهور 

الوقت وتنفجر، فت�صبب االألم والنزيز.

فح�ص الرقعة: نوع من فحو�ض الجلد، حين ت�صّك في اأنك تتفاعل 

مبا�صرًة مع �صيء يحتك بب�صرتك وي�صبب االإكزيما.

فح�ص فيغا: ينتمي اإلى مجموعة الطّب البديل لفح�ض الح�صا�صية، 

وال ي�صتند اإلى اأي اإثبات طبي.

ي�صتغل  الأنه  اإال في ج�صم كائن حّي  يتكاثر  الفيرو�ص: عامل معٍد ال 

الم�صرد
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الق�صاء على  يمكن  وال  ليتكاثر.  الم�صيف،  الج�صم  في  الخاليا  اآلية 

الفيرو�صات با�صتخدام الم�صادات الحيوية.

القوباء الحلقية: م�صطلح ي�صتخدم لو�صف بع�ض العداوى الفطرية 

في الجلد، ت�صبب �صكاًل من التحر�صف �صبيه بالخاتم.

فوق  عادًة  تكون  متق�صر،  ذهبي  لونها  الجلد  في  عدوى  القوباء: 

االإكزيما وت�صبب حدوث مزيد من الحّكة. وهي معدية جدًا في حال 

االحتكاك، خا�صًة بين االأطفال.

الكالمين: منتج طب�صوري، غالبًا ما يتوفر في �صكل �صائل، ي�صاهم 

في تبريد الجلد.

يبّرد  ثم  المغلي،  الماء  مع  يخلط  م�صتحلب  مرهم  المائي:  الكريم 

ليتحول اإلى مرهم اأخّف واأكثر �صال�صة.

الكلوتريمازول: دواء م�صاد للفطريات يتوفر في �صكل كريم من دون 

و�صفة طبية.

الكلورفينامين: م�صاد ه�صتامين م�صّكن.

الكورتيكو�شتتيرويد: �صتيرويد ي�صتخدم مبا�صرًة على الجلد واأحيانًا 

يوؤخذ بوا�صطة الفم لعالج االإكزيما

�صكل  في  عادًة  ي�صتخدم  للفطريات،  م�صادة  عقار  الكيتوكونازول: 

كريم، ولكهن يتوفر اأي�صًا في �صكل اأقرا�ض. 

اللفافات المبللة: و�صع �صمادات اأنبوبية بطبقة رطبة ثّم جافة على 

الجلد.

لوراتادين: نوع من م�صاد اله�صتامين غير الم�صّكن.

حّدة  من  يخفف  ما  المناعة  جهاز  تثّبط  اأدوية  المناعة:  مثبطات 

المر�ض التاأتبي.

المرطب: يتوفر في �صكل كريمات ومراهم وَدهون
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م�شبب/ مثير التهيج: مادة قادرة على اإثارة الجلد ب�صكل غير محدد 

التهيج  م�صببات  تكون  عادًة  ح�صا�صية.  فعل  برّدة  الت�صبب  دون  من 

محاليل قادرة على تذويب الزيوت في الطبقة االأعلى من الجلد، كما 

يمكن للتراب واالأو�صاخ اأن تمار�ض دورًا مماثاًل.

الم�شاد الحيوي: عامل قادر على قتل الكئانات المجهرية اأو كبحها.

وهي  اله�صتامين،  عمل  من  يعيق جزءًا  دواء  اله�شتامين:  م�شادات 

مادة كيميائية يفرزها الج�صم ت�صاهم في االحمرار والحّكة.

المّطهر: عامل منظف قادر على التخفيف من الكائنات المجهرية 

اأو اإزالتها.

ميكونازول: كريم م�صاد للفطريات يتوفر في ال�صيدليات من دون 

و�صفة طبية.

االأطفال، حيث  االإكزيما يظهر عادًة على وجه  نوع من  األبا:  نخالة 

تبدو مناطق بي�صاء قلياًل تمتد لب�صع �صنتيمترات.

فيه  بما  المعدنية،  المواد  من  العديد  في  �صائع  مكّون  النيكل: 

المجوهرات واأزار المالب�ض. وهو المادة االأكثر انت�صارًا بين االأ�صياء 

ت�صبب الح�صا�صية عند اأ�صخا�ض غير م�صابين باالإكزيما التاأتبية.

الهرب�ص: فيرو�ض يظهر على �صكلين، الحالأ الب�صيط الذي ي�صبب بقع 

اإلى الهربانجينا والفيرو�ض  التنا�صلي، باالإ�صافة  الهرب�ض، والهرب�ض 

النطاقي الحماقي الم�صبب لجدري الماء والقوباء.

الهيدروك�شيزين: نوع من اله�صتامين الم�صّكن ياأخذه عادًة الرا�صدون 

لياًل.

المكونات  الإزالة  البقر  حليب  تك�صير  يمكن  الحليب:  هيدروليزات 

في  �صرر  اأي  اإلحاق  دون  من  الفعل  رّدات  ت�صبب  اأنها  يعرف  التي 

الذين  االأطفال  اإلى  الحليب  هذا  اإعطاء  ويمكن  الغذائي.  الجانب 

يعانون من اأمرا�ض تاأتبية ويعانون من رّدة فعل تجاه حليب البقر.

ال�صبابة  راأ�ض  بين  الكريم،  اأو  المرهم  كمية  الإ�شبع:  راأ�ص  وحدة 

الم�صرد
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والخّط االأول. يقدر وزن هذه الوحدة بـ0.5 غرام، ويمكن ا�صتخدامها 

لتحديد كمية الدواء التي يجب و�صعها على كّل منطقة من الج�صم.

في  اإبر  بحقن  االآالم  اأو  االأمرا�ض  لمعالجة  و�صيلة  بالإبر:  الوخز 

مناطق معينة من الجلد.

ال�صامبو، مفيد في  اأنواع  من مكونات بع�ض  ال�شيلينيوم:  وكبريتيد 

التعامل مع الق�صرة.
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صفحاتك 

على  ت�صاعدك  قد  الأنها  التالية  ال�صفحات  يحتوي  الكتاب  هذا 

اإدارة مر�صك اأو حالتك وعالجها.

الئحة  كتابة  الطبيب،  عند  موعد  اأخذ  قبل  مفيدًا،  يكون  وقد 

لن  اأنك  من  لتتاأكد  فهمها  تريد  باأمور  المتعلقة  االأ�صئلة  من  ق�صيرة 

تن�صى �صيئًا.

يمكن اأن ال تكون بع�ض ال�صفحات مرتبطة بحالتك.

و�صكرًا لكم.
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العمر حينهاال�صنةال�صهرالم�صكلة
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الأ�شئلة التي �شتطرحها خالل موعدك مع الطبيب

وبالتالي  الوقت،  لناحية  كبير  يعمل تحت �صغط  الطبيب  اأن  )تذّكر 

فاإن اللوائح الطويلة لن ت�صاعدكما كليكما(
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معلومات وخيارات و�شحة اأف�شل
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القراءة  خلل  الحركة،  فرط  التوّحد،  •	
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القلق ونوبات الذعر •	
داء المفا�صل والروماتيزم •	

الربو •	
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�صغط الّدم •	

االأمعاء •	
�صرطان الثدي •	
�صلوك االأطفال •	

اأمرا�ض االأطفال •	
الكول�صتيرول •	

االن�صداد الرئوي المزمن •	
االكتئاب •	

مر�ض ال�صكري •	
االإكزيما •	

رع داء ال�صّ •	

البي�صاء  الــمــيــاه  الــعــيــون،  اأمـــرا�ـــض  •	
رق والزَّ

والتغذية الغذاء  •	
ق�صور القلب •	

ـــورك  ال مف�صلي  ــتــهــاب  ال جـــراحـــة  •	
والّركبة

ع�صر اله�صم والقرحة •	
متالزمة القولون الع�صبي •	

�صن الياأ�ض والعالج الهرموني البديل •	
ال�صداع  ــــواع  واأن الن�صفي  الــ�ــصــداع  •	
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ه�صا�صة العظام •	
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الحمل •	
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ال�صكتة الدماغية •	
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ا�صطرابات الغدة الدرقية •	

دوالي ال�صاقين •	

اأكثر من خم�شة ماليين ن�شخة اأجنبية مباعة في بريطانيا!

كتب طبيب العائلة




