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؟  التأتبیة)  (االكزیما  التأتبي  الجلد  التھاب  ما ھي حالة 
الجسم. اماكن معینة من  المصاب من طفح جلدي تصاحبھ حكة في  فیھا  یعاني  ھي حالة جلدیة شائعة 

لدى األطفال. آكثر شیوعاً  تعتبر  العمریة و  الفئات  المرضى من جمیع  تصیب 
 

التأتبیة؟  االكزیما  بحالة  لإلصابة  االكثرعرضة  الفئة  من ھي 
األكزیما تصیب المرضى من جمیع الفئات العمریھ و تكون اكثر شیوعاً لدى األطفال و تصیب ۱۰-۳۰ ٪ من االطفال 

لدى األطفال دون عمر الخمس سنوات.  و ۲-۱۰٪ من البالغین ، وھي اكثر شیوعاً 
الحساسیة.  او  الربو  بحاالت  المصابین  المرضى  نسبة حدوثھا عند  تزید 

العائلة ؟ التأتبیة مرض متوارث في  االكزیما  تعتبر  ھل 
نعم اذا كان احد الوالدین او كالھما مصاب بحالة األكزیما فھذا یزید نسبة حدوث الحالة عند األبناء

 
ھل المرضى معرضین لالصابھ بأي أمراض اخرى ؟ 

الربو او حمى القش ثلث المرضى المصابین من االطفال قد یصابون بمرض 
ما ھي مسببات المرض ؟  

البیئیة  العوامل  و   ، الوراثیة  المریض  قابلیة  تتضمن  و  المصابین  المرض عند  امكانیة ظھور  في  تساھم  توجد عوامل 
تفاقم اعراضھ.  التي تساھم في ظھور المرض او  المحیطة و 

الجلد و  الجلد مما یجعلھم عرضة لإلصابة بجفاف  المحافظة علي ترطیب طبقات  یعاني مرضى االكزیما من خلل في 
التحسس من العوامل البیئیھ المحیطة و زیادة في نسبة االلتھابات الجلدیة البكتیریة و الفیروسیة عند المصابین بالحالة.

ھل تساھم بعض األطعمة في تفاقم الحالة عند األطفال ؟ 
لھذه  التعرض  و  األطعمة  انواع  بعض  تجاه  حساسیة  من  التأتبیة  باالكزیما  المصابین  االطفال  من   ٪۳۰ یعاني  قد 

الحالھ عند ۳۰-۱۰ ٪ تفاقم  یسبب  قد  بالحساسیة  المصابین  االطعمة عند بعض 
لتھیج األكزیما : المسببة    تتضمن االغذیة 

تھیج األكزیما  في  المسبب االكثر شیوعاً  البیض و ھو   •  
لحلیب  ا  •  

الفول السوداني القمح و  الصویا و   •  
 

ما ھي أعراض المرض ؟
كبیر من شخص آلخر، وتتضمن: بشكل  التأتبیة)  (اكزیما  التأتبي  الجلد  التھاب  تتنوع عالمات وأعراض 

جافة  بشرة   •  
لیالً التي قد تكون شدیدة، خاصًة  الحكة،  المریض من  یعاني   •  

الیدین والقدمین والكاحلین والرسغین  والرقبة وأعلى  بقع ذات لون أحمر إلى بني ، خاصة على   •  
                 الصدر والجفنین وداخل ثنیتي المرفقین ، وفي الرضع قد تصیب الوجھ 

الجلد بارزة في  نتوءات صغیرة   •  
اللون و قد تصاحبھا افراز سوائل في الحاالت النشطة  وجود قشور صفراء   •  

ومتشقًقا  المستمره  الحكة  من  سمیًكا  الجلد  یصبح  قد   •  

المرض  اسباب  و  التأتبیة)  (االكزیما  التأتبي  الجلد  التھاب  تعریف 

إعداد : د.حنان المشعل
االكزیما دعم مرضى  مجموعة 


