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ما ھي العوامل التي قد تسبب تھیج الحالة ؟ 
السوداني  الفول  القمح و  البیض و  الحلیب و  بالحالة و قد تتضمن  انواع األطعمة عند األطفال المصابین  بعض 

الغبار البرد في فصل الشتاء )، عث  المناخ ( الجو الجاف ،  البیئیة المحیطة و قد تتضمن  العوامل 
المھیجات الموضعیة و تتضمن بعض انواع القماش مثل الصوف و االقمشة الخشنة ، بعض انواع المنظفات و منعمات 

االقمشة 
الحالة  تھیج  تسبب  قد  الجلد  تصیب  التي  البكتیریة  االلتھابات 

الحالة ؟ المتوفرة لعالج  العالجات  ما ھي 
: العالجات  تشمل  و  لحالتك  المناسب  للعالج  یوجھك طبیبك 

الجلد  التخفیف من  العالج و  اھم عوامل  المستمر من  الترطیب 

: الحالة و تتضمن  الحكة و تحسن  التي تخفف  الكریمات 
•  كریم الكورتیزون الموضعي وال بد ان تكون تحت اشراف طبي و یفضل حد استعمالھا لفترات قصیره   

 . الجلد  التي تتضمن ترقق في  الجانبیة و  لتجنب االثار   
(إلیدیل) — على  وبیمیكرولیموس  (بروتوبیك)  تاكرولیموس  كأدویة  الكالسینورین —  مثبطات  كریمات    •  

المناعي.  جھازك   
لفترات  الكورتیزون  استعمال كریمات  تجنب  الحالة و  السیطرة على  في  للمساعدة  األدویة  استخدام ھذه  یتم   

أن األكادیمیة  إال  بالسرطان.  المحتملة لإلصابة  المخاطر  تأتي ھذه األدویة بمربع تحذیري أسود عن  طویلة.   
بمستحضر  الخاصة  المزایا  إلى  المخاطر  معدل  أن  استنتجت  والمناعة  والربو  للحساسیة  األمریكیة   

وأن  المزمنة  لألكزیما  التقلیدیة  األخرى  العالجات  بمعظم  الخاصة  لتلك  مشابھة  وبیمیكرولیموس  تاكرولیموس   
األسود التحذیري  المربع  استخدام  تدعم  المتاحة ال  البیانات   

العدوى لمكافحة  عقاقیر 
أو قرًحا مفتوحة أو شقوًقا.  المریض یعاني عدوى بكتیریة  إذا كان جلد  الحیوي  المضاد  الطبیب كریًما من   قد یصف 

المصاحب. االلتھاب  لعالج  لفترة قصیرة  بالفم  الطبیب مضادات حیویة  قد یصف  كما 

البنفسجیة  الضوئیة  باألشعة  عالج 

بالفم  للمناعة  مثبطة  أدویة 
األدویة  سایكلوسبورین.ھذه   ، میوثوتركسیت   , الفمویة  الكورتیزون  أدویة  الطبیب  قد یصف  حدة،  األكثر  الحاالت  في 

المحتملة. الجانبیة  أعراضھا  بسبب  طویلة  لفترة  استخدامھا  یمكن  ال  ولكن  فعالة 

الحادة. خیار أجدد لعالج االكزیما 
 عقار جدید بیولوجي بالحقن  یدعى دوبیلوماب (دوبیكسینت). ُیستخدم ھذا العقار لعالج المصابین الذین ال یستجیبون 

العالج األخرى.  لخیارات  بشكل جید 
ا

العالج  و طرق  التأتبیة  لالكزیما  المھیجة  العوامل 
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االكزیما دعم مرضى  مجموعة 


