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Atopiskt eksem
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?Vad är atopiskt eksem

ﺍﻹﻛﺰﳝﺎ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﺍﳊﺴﺎﺳﺔ ﻫﻲ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﳉﻠﺪﻱ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻲ . atopisk dermatit
ﻭﻗﺪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﲰﺎﺀ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﺜﻞ ﺩﺍﺀ ﺑﺮﻭﺭﻳﻜﻮ ﺑﺴﻨﻴﻴﻪ  Prurigo Besnierﺃﻭ ﺇﻛﺰﳝﺎ
ﺛﻨﺎﻳﺎ ﺍﳌﻔﺎﺻﻞ . böjveckseksem
ﻭﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﻛﺜﲑﺓ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺬﻱ ﳝﺮﺽ ﺑﺎﻹﻛﺰﳝﺎ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﺍﳊﺴﺎﺳﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ
ﺃﻳﻀﹰﺎ ﺑﺎﻟﺮﺑﻮ ﺃﻭ ﲪﻰ ﺍﻟﻘﺶ ﺃﻭ ﻛﻼﳘﺎ  .ﻭﻳﺘﻌﻠﻖ ﺫﻟﻚ ﲞﺼﺎﺋﺺ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﻨﺎﻋﻲ ،
ﺣﻴﺚ ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻣﻴﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺧﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻷﺟﺴﺎﻡ ﺍﳌﻀﺎﺩﺓ ﻳﺴﻤﻰ
ﺍﳉﻠﻮﺑﻮﻟﲔ ﺍﳌﻨﺎﻋﻲ "ﺇﻱ" . IgE
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?Hur vanligt är atopiskt eksem

ﺗﻌﺘﱪ ﺍﻹﻛﺰﳝﺎ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﺍﳊﺴﺎﺳﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻹﻛﺰﳝﺎ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭﹰﺍ ﺑﲔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ  .ﻭﻗﺪ ﺇﺯﺩﺍﺩ
ﺗﻔﺸﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺽ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻷﺧﲑﺓ ﺣﱴ ﺃﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﳌﺼﺎﺑﲔ ﺑﻪ ﰲ
ﺍﻟﺴﻮﻳﺪ ﻳﺘﺮﺍﻭﺡ ﺑﲔ  ٢٠ﻭ  ٣٠ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ  .ﻭﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﺍﳌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺑﻞ ﻗﺪ
ﻳﻌﺎﱐ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻣﻨﻪ ﺃﻳﻀﹰﺎ  ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﻳﺘﻢ ﰲ ﺗﺴﻊ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺸﺮ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﻨﺪ ﺑﻠﻮﻍ
ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺳﻦ ﺍﻟﻌﺸﺮﻳﻦ  .ﻭﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺷﺪﺓ ﺍﳌﺮﺽ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺃﺧﺮﻯ  ،ﻭﰲ ﺍﳊﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻮﺍﺣﺪﺓ ﺗﺘﻔﺎﻭﺕ ﺷﺪﺓ ﺍﳌﺮﺽ ﻣﻦ ﻭﻗﺖ ﻵﺧﺮ ﻓﻘﺪ ﻳﻘﻀﻲ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﺸﻌﺮ
ﺧﻼﳍﺎ ﺑﺘﺤﺴﻦ ﰒ ﺗﺴﻮﺀ ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻣﺮﺓ ﺃﺧﺮﻯ .
_@òb¨a@ñ†b¨a@bº×⁄bi@òib–⁄a@kj@ìç@bß

?Vad orsakar atopiskt eksem

ﻳﺮﺟﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺽ ﺇﱃ ﺇﺧﺘﻼﻝ ﰲ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﻨﺎﻋﻲ ﻟﻠﺠﻠﺪ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﱃ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻣﻔﺮﻃﺔ ﰲ
ﻧﺸﺎﻁ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﳌﻨﺎﻋﻲ ﳑﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻟﻠﺠﻠﺪ  .ﻭﻳﻨﺘﻘﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺧﺘﻼﻝ ﺑﺎﻟﻮﺭﺍﺛﺔ .

ﻭﻗﺪ ﻳﺒﻘﻰ ﺍﳌﺮﺽ ﻛﺎﻣﻨﹰﺎ ﺃﻭ ﺑﺴﻴﻄﹰﺎ ﺇﱃ ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ ﺃﻋﺮﺍﺿﻪ ﺃﻭ ﺗﺰﺩﺍﺩ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺪﺓ ﻋﻮﺍﻣﻞ
ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﳌﺜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺑﻞ ﻭﺍﻟﻌﺮﻕ ﻭﺍﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﺎﳊﺴﺎﺳﻴﺔ  .ﻭﲣﺘﻠﻒ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺑﺎﻹﻛﺰﳝﺎ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺇﱃ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ
ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺇﺳﺘﻔﺤﺎﳍﺎ .
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Huden – ett viktigt organ.

ﻳﺘﺼﻒ ﺍﳉﻠﺪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻬﺰﺓ ﺍﳉﺴﻢ ﺍﻟﻜﺒﲑﺓ ﻭﺍﳍﺎﻣﺔ  .ﺇﻧﻪ ﻳﻌﺘﱪ ﺣﺎﺟﺰﹰﺍ ﳛﺼﻨﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴﺔ  ،ﻭﻳﺴﺎﻫﻢ ﺃﻳﻀﹰﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﳉﺴﻢ ﻭﺗﻮﺍﺯﻥ
ﺍﻟﺴﻮﺍﺋﻞ ﺑﻪ  .ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﺪﻳﻪ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﻴﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻛﺰﳝﺎ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﺍﳊﺴﺎﺳﺔ ﻓﻴﻜﻮﻥ
ﻣﺼﺎﺑﹰﺎ ﺑﻀﻌﻒ ﰲ ﻣﻨﺎﻋﺔ ﺟﻠﺪﻩ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻔﲑﻭﺳﺎﺕ ﻭﺍﳉﺮﺍﺛﻴﻢ ) ﺍﻟﺒﻜﺘﺮﻳﺎ (
ﻭﺍﻟﺘﺄﺛﲑﺍﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ  ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺴﻬﻞ ﺇﺻﺎﺑﺘﻪ ﺑﺎﻟﻌﺪﻭﻯ ﺍﳉﺮﺛﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺒﺜﻮﺭ ﺍﻟﻔﲑﻭﺳﻴﺔ
 molluskerﺃﻱ ﺑﺎﻹﻛﺰﳝﺎ  .ﻭﻳﺒﺪﻭ ﺃﻥ ﺟﻠﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺳﻠﺒﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ
ﺍﳌﺘﻜﺮﺭ ﻟﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﺑﻮﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺎﻣﺒﻮ ﺃﻭ ﻛﻼ ﺍﻷﺧﲑﻳﻦ  ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻹﺣﺘﻜﺎﻙ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ
ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺍﻟﻀﺎﻏﻄﺔ ﰲ ﺍﳌﻼﺑﺲ ﻣﺜﻞ ﺍﻷﺳﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺋﻂ ﺍﳌﻄﺎﻃﺔ  .ﻭﰲ ﻓﺼﻞ
ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺗﺘﺤﺴﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ  ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺴﻮﺀ ﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺮﻕ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ
ﺍﻟﻠﻌﺐ ﻭﳑﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺎﺕ ﺃﻭ ﺇﺭﺗﺪﺍﺀ ﻣﻼﺑﺲ ﺃﺩﻓﺄ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻭﺃﻳﻀﹰﺎ ﻣﻦ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ
ﺑﱰﻻﺕ ﺍﻟﱪﺩ  .ﻭﺗﺘﺴﺒﺐ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺎﺕ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﺿﺪ ﺍﳌﻮﺍﺩ ﺍﻟﻐﺬﺍﺋﻴﺔ ﰲ
ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻹﻛﺰﳝﺎ ﺃﻭ ﰲ ﺇﺳﺘﻔﺤﺎﳍﺎ  ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺛﻠﺜﻲ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻛﺰﳝﺎ ﺍﻟﱵ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ
ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﳍﺎ ﺑﺎﳊﺴﺎﺳﻴﺔ .
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?Hur vet man att barnet har atopiskt eksem

ﻳﻮﺿﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺍﳌﺮﺽ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﳌﺮﻳﺾ ) ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺇﱁ ( ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ ﺟﻠﺪﻩ  ،ﻭﰲ ﺃﺣﻴﺎﻥ ﻛﺜﲑﺓ ﻳﺠﺮﻯ ﻓﺤﺺ
ﻟﻠﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺇﺧﺘﺒﺎﺭ ﺑﺎﻟﻮﺧﺰ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻓﺤﺺ ﻋﻴﻨﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻡ .
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ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ

?Hur kan man hjälpa barnet
Förebyggande av försämring eller uppblossning

ﳝﻜﻦ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﳉﻴﺪ ﺇﺩﺧﺎﻝ ﲢﺴﻦ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﳌﺼﺎﺏ ﺑﺎﻹﻛﺰﳝﺎ
ﺍﳊﺎﺩﺓ ﺍﳊﺴﺎﺳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺻﻞ ﰲ ﺑﻌﺾ ﺍﳊﺎﻻﺕ ﺇﱃ ﺍﻹﻟﺘﺌﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﺠﻠﺪ  .ﻭﻧﻈﺮﹰﺍ
ﻹﺣﺘﻤﺎﻝ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻹﻛﺰﳝﺎ ﻓﻴﺠﺐ ﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺣﱴ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ " ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ "
ﻣﻨﻬﺎ  ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﳌﻴﻞ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻲ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﻛﺰﳝﺎ ﻻ ﳜﺘﻔﻲ .
 ﳝﻜﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﺇﺳﺘﻔﺤﺎﻝ ﺍﳊﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺒﺒﺎﺕ ﻇﻬﻮﺭ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻛﺰﳝﺎ
ﺃﻭ ﺇﻧﺘﺸﺎﺭﻫﺎ ﻭﳏﺎﻭﻟﺔ ﲡﻨﺐ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺒﺒﺎﺕ .
 ﳚﺐ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻜﺮﱘ ﻭﺍﻟﻠﻮﺳﻴﻮﻥ ﺍﳌﻠﻴﻨﺔ ﻟﻠﺠﻠﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻜﺮﺭ  -ﻭﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻠﺰﻭﻡ ﻋﺪﺓ ﻣﺮﺍﺕ ﻳﻮﻣﻴﹰﺎ – ﳌﻘﺎﻭﻣﺔ ﺟﻔﺎﻑ ﺍﳉﻠﺪ  ،ﻭﺑﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﺍﳉﻠﺪ ﰲ
ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﻮﻇﻴﻔﺔ ﺍﳊﺎﺟﺰ ﺍﻟﻮﺍﻗﻲ  .ﻭﺍﻷﻫﻢ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻮ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﳉﻠﺪ ﻓﻮﺭ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ
ﺃﺧﺬ ﺍﻟﺪﺵ ﺃﻭ ﺍﻹﺳﺘﺤﻤﺎﻡ .

ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﻛﺰﳝﺎ ﺍﳉﺎﺭﻳﺔ

Behandling av pågående eksem

ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺩﺍﺋﻤﹰﺎ ﺑﺎﻟﺪﻫﺎﻥ ﺑﺎﳌﻮﺍﺩ ﺍﳌﻀﺎﺩﺓ ﻟﻺﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﳌﺮﺍﻫﻢ ﻭﺍﻟﻜﺮﳝﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﻮﺳﻴﻮﻥ ﻭﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ  .ﻭﲢﺘﻮﻱ ﺍﳌﺮﺍﻫﻢ
ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﻛﺒﲑﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﻦ ﻛﻤﺎ ﺃﺎ ﺻﻠﺒﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻡ  ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺰﻳﻮﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﺒﻬﺎ ﺃﻗﻞ
ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻫﻦ ﻭﻫﻲ ﺳﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻡ  .ﻭﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ
ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻮﺭﺗﻴﺰﻭﻥ .
ﻭﺗﻨﻘﺴﻢ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻜﻮﺭﺗﻴﺰﻭﻥ ﺇﱃ ﺃﺭﺑﻊ ﳎﻤﻮﻋﺎﺕ ﺃﺿﻌﻔﻬﺎ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻷﻭﱃ
ﻭﺗﺒﺎﻉ ﺑﺎﻟﺼﻴﺪﻟﻴﺎﺕ ﺑﺪﻭﻥ ﻭﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺐ  ،ﻭﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺑﻴﻨﻤﺎ
ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﺍﳌﻔﻌﻮﻝ  .ﺃﻣﺎ ﺍﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻓﻬﻲ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﻧﺎﺩﺭﹰﺍ ﻣﺎ
ﺗﺴﺘﺨﺪﻡ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ .

ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﳜﺸﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﻔﺎﳍﻢ ﻣﻦ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﳉﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻠﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﻜﻮﺭﺗﻴﺰﻭﻥ  .ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﳋﱪﺓ ﺗﺆﻛﺪ ﺃﻥ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﻟﻠﻜﻮﺭﺗﻴﺰﻭﻥ ﻳﺄﰐ ﺑﻔﺎﺋﺪﺓ ﻛﱪﻯ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻭﻧﺎﺩﺭﹰﺍ ﻣﺎ
ﻳﺴﺒﺐ ﺁﺛﺎﺭﹰﺍ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ .
Behandlingsprinciper@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@xýÈÛa@ù†bjß

ﳝﻜﻦ ﲣﻔﻴﻒ ﺍﻹﻛﺰﳝﺎ ﺍﳊﺎﺩﺓ ﺍﳊﺴﺎﺳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﳌﻨﺘﻈﻢ  ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﺤﻘﻖ
ﻟﻠﻜﺜﲑﻳﻦ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺘﺎﻋﺐ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺮﺽ  .ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻹﻛﺰﳝﺎ ﺗﻌﻮﺩ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ
ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺇﺫﺍ ﰎ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﲤﺎﻣﹰﺎ  ،ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﰲ ﺣﺎﻻﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺍﻹﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﰲ ﺍﻟﻌﻼﺝ
ﺍﻟﺪﺍﻋﻢ ﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﻃﻮﻳﻠﺔ .
ﻭﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺇﱃ ﻛﺴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮﺓ ﺍﳌﻔﺮﻏﺔ ﺍﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻭﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﳊﻜﺔ ﻣﻊ ﺍﳋﺪﺷﺔ .
ﻭﺍﻟﻜﻮﺭﺗﻴﺰﻭﻥ ﻫﻮ ﺃﳒﺢ ﺍﳌﺴﺘﺤﻀﺮﺍﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﳊﻜﺔ  .ﻭﺃﺣﻴﺎﻧﹰﺎ
ﺗﻮﺻﻒ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻣﻀﺎﺩﺍﺕ ﺍﳊﺴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﻃﺎﻓﻴﻜﻴﻞ  Tavegylﳌﺴﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﺗﻘﻮﻡ
ﻫﺬﻩ ﺍﳌﻀﺎﺩﺍﺕ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﳌﻨﻮﻡ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻴﺎﻣﻬﺎ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻹﺣﺴﺎﺱ ﺑﺎﳊﻜﺔ  .ﻭﻳﺆﺩﻱ
ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﺇﱃ ﻧﻮﻡ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻧﻮﻣﹰﺎ ﺃﻋﻤﻖ ﻭﻋﻨﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻞ ﻓﺮﺹ ﺧﺪﺷﻪ ﻟﻺﻛﺰﳝﺎ ،
ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻹﻟﺘﺌﺎﻡ  .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﳚﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﰲ
ﻋﻴﺎﺩﺓ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﳉﻠﺪ  ،ﻭﻫﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﺈﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺩﻭﻳﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻭﺍﳊﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺑﺎﻟﻀﻮﺀ .

Atopiskt eksem.
Vad är atopiskt eksem?
Atopiskt eksem (=atopisk dermatit) är en ärftlig form av eksem. Andra namn är
Prurigo Besnier eller böjveckseksem.
Den som får atopiskt eksem har ofta anlag att få astma och/eller hösnuva mm.
Detta beror på faktorer i immunförsvaret, nämligen en ökad benägenhet att bilda
en speciell sorts antikropp som heter IgE.
Hur vanligt är atopiskt eksem?
Atopiskt eksem är den vanligaste formen av eksem hos barn. Den har blivit allt
vanligare de senaste decennierna. Mellan 20 och 30 % av barnen i Sverige
drabbas. Även vuxna kan ha eksem, men nio av tio har blivit friska vid 20 års
ålder. Svårighetsgraden varierar mellan olika individer. Också hos det enskilda
barnet varierar svårighetsgraden. Ibland är barnet bättre långa perioder, ibland
sämre.
Vad orsakar atopiskt eksem?
Sjukdomen beror på en obalans i hudens immunförsvar. Immunförsvaret
överaktiveras och skadar huden. Denna obalans ärvs. Sjukdomen kan
utlösas/försämras av många olika faktorer. Sådana faktorer är t ex olika
miljöfaktorer, vissa födoämnen och kryddor, stark svettning och allergi. Vad som
utlöser eller försämrar eksem varierar från barn till barn.
Huden – ett viktigt organ.
Huden är ett stort och viktigt organ. Den är en skyddande barriär mot yttre
påverkan på kroppen. Den hjälper oss också reglera vår temperatur och vår
vätskebalans. Barn som har en tendens till atopiskt eksem har ett sämre skydd i
huden mot virus, bakterier och kemisk påverkan. De kan därför lätt få bakteriella
infektioner eller mollusker (vårtvirus) i huden/eksemet. En del barns hud verkar
bli sämre av upprepad kontakt vatten, tvål och/eller schampo. Mekanisk irritation t
ex pga friktion från muddar och resårer i kläderna kan påverka en del. Många
barn blir bättre på sommaren. Svettning på grund av lek, idrott eller för mycket
kläder på barnet kan också försämra, liksom förkylningar. Även allergier t ex mot
födoämnen kan utlösa och/eller försämra ett eksem, men hos två tredjedelar av
småbarn med eksem hittar man inga allergier.

Hur vet man att barnet har atopiskt eksem?
Diagnosen ställs på basen av sjukhistorien (doktorn ställer frågor om arv och miljö
mm) och hur barnet ser ut på huden. Ofta utförs allergitest i form av pricktest eller
blodprov.

Hur kan man hjälpa barnet?
Förebyggande av försämring eller uppblossning.
Med god behandling kan barnet med atopiskt eksem ofta bli mycket bättre och
ibland helt läkt i huden. Men eftersom eksemet gärna återkommer måste
behandling ofta fortsätta även under ”friska” perioder. Tendensen att få eksem
finns ju kvar.
- Man kan förebygga försämring genom att finna ut vad som utlöser och/eller
försämrar eksemet och försöka undvika detta.
- Mjukgörande krämer eller lotioner måste användas ofta, ibland flera gånger om
dagen, för att motverka torr hud. Då stärks hudens skyddsbarriär. Speciellt
viktigt är att smörja genast efter bad och dusch.
Behandling av pågående eksem.
Man behandlar alltid med smörjning med anti-inflammatoriska medel. Dessa
medel finns som salvor, krämer, lotioner och liniment. Salvor innehåller mycket
fett och är ganska fasta. Liniment innehåller minst fett och är lättflytande. Det
verksamma ämnet i dessa läkemedel är kortison.
Kortisonpreparaten delas in i fyra grupper. Grupp 1 är de svagaste och de säljs
receptfritt på apoteken. Grupp 2 är medelstarka, grupp 3 är starka och grupp 4 är
extra starka som sällan används på barn.
En del föräldrar är rädda för biverkningar av behandling med kortison på huden.
Erfarenheten visar emellertid att använda på rätt sätt är de till stor nytta för
barnet och ger sällan biverkningar.
Behandlingsprinciper
Genom konsekvent behandling kan atopiskt eksem lindras. Många kan bli helt
besvärsfria. Men eksemet tenderar ofta att återkomma om behandlingen avslutas
helt. Därför krävs många gånger långvarig underhållsbehandling.
Med behandlingen vill man bryta ”klåd-riv-cirkeln”. Kortison är det läkemedel
som fungerar bäst mot klåda. Ibland får barn antihistaminer t ex Tavegyl, för att
förbättra nattsömnen. De fungerar mer som sömnmedel än som klåddämpande.
Men när barnet sover hårdare av medicinen river det mindre på eksemet, vilket är
bra för läkningen. Även en del andra behandlingar kan komma ifråga, men då på
Hudklinik. Detta gäller t ex behandling med vissa andra mediciner, medicinska bad
och ljusbehandling.

