
در بهترین شرایط، عرق کردن زیاد میتواند فقط عذاب دهنده و ناراحت کننده باشد اما بعضی اوقات 
این تعریق زیاد، واقعاً نشانه ای از بیماری است. عموماً تشخیص علت زیاد عرق کردن برای افراد عادی 
ممکن نیست. امکان دارد که تعریق زیاد، عالمت مشکالت تیروئیدی، دیابت و یا عفونت باشد. این 
مشکل، در افراد مبتال به اضافه وزن نیز نسبت به سایر افراد شایع تر میباشد. تعریق شبانه نیز، مشکلی 
است که به دنبال آن فرد در موقع خواب احساس گرما و حرارت زیاد میکند و در اثر این گرما، خیلی 
عرق نموده بطوریکه بالش، ملحفه و تشک او از عرق خیس میشود و این تعریق زیاد در اثر گرمای 
هوای اتاق نیست، بلکه دالیل زیاد دیگری باعث بروز این عارضه میگردد. در یک مطالعه روی ٢٢٦٧ 
بیمار، ٤١% آنها بیان کردند که در طی یک ماه قبل دچار تعریق زیاد در خواب شده اند لذا این مشکل 

در بین افراد، شایع است. خبر خوب اینکه، تعریق زیاد در اکثر موارد بی خطر است! اگر نگران زیاد عرق کردن خود هستید، ادامه مطالب را مطالعه نمائید.
 تعریق زیاده از حد چیست؟

اگر در هوای گرم بیشتر از بقیه عرق می ریزید و یا هنگام کار و فعالیت عرق می کنید، معموال این نوع از تعریق در شما، خطرناک نیست. عرق کردن واکنش 
طبیعی بدن به کار زیاد و نیاز به خنک شدن است. افراد مختلف با شدت های متفاوتی عرق میکنند و این نوع تعریق در ایشان، طبیعی میباشد (بعضی از افراد 

راحت تر از بقیه عرق می نمایند).
عرق کردن زیاد و بیش از حد زمانی نشانه بیماری است که در شرایط نرمال و عادی، بسیار بیشتر از آنچه که معمول است عرق بکنیم. اگر مبتال به بیماری 

هیپرهیدروز یا تعریق زیاد (Hyperhydrosis) هستید، در زمانهای نامناسب که دلیلی برای عرق کردن وجود ندارد، بشدت عرق می نمائید. بعنوان مثال :
هوا کامال مطبوع و مناسب است، شما مضطرب نیستید، تب ندارید و مثالً درحال دیدن تلویزیون بوده و یا دراز کشیده اید، اگر ناگهان شروع به تعریق کردید و 

میزان آن بیشتر از حد طبیعی بود، پس عرق کردن شما نرمال نیست. تعریق بیش از حد به دو دسته کلی تعریق عمومی و تعریق موضعی تقسیم میشود.
 تعریق موضعی (عرق کردن زیاد اولیه یا کانونی)

عرق کردن زیاد اولیه کانونی باعث بیماری نمیشود. بطورکلی در این حالت، مشکل شما فقط تعریق زیاد در 
یک نقطه بوده و دچار بیماری نشده اید. افراد مبتال به این نوع، سالم بوده و مشکل خاصی ندارند. عالیم و 
نشانه های تعریق کانونی نسبتاً خاص هستند. به این دلیل به این نوع عرق کردن زیاد، کانونی و یا موضعی 
میگویند که فقط بخش خاصی مانند زیر بغل، ران، سر، صورت، دست ها و یا پاها تحت تاثیر قرار میگیرد. 
هنوز محققان مطمئن نیستند که چرا افراد به این نوع از تعریق دچار میشوند، با این حال بنظر میرسد که 

شاید مسئله ناشی از نقصی در سیستم عصبی خودکار (اتونوم) باشد. مدارکی وجود دارد که ثابت میکند این نوع تعریق بصورت ارثی نیز منتقل میگردد.
 تعریق عمومی (عرق کردن زیاد ثانویه)

این نوع شیوع کمتری داشته و باعث بروز تعریق، نه فقط در دست و پا، بلکه در سرتاسر بدن میشود. دلیل اینکه به 
این نوع تعریق، ثانویه میگویند این است که ناشی از وجود سایر علل و یا بیماریها میباشد. یکی از عالئم معمول و 

مشهور در تعریق عمومی ثانویه، عرق کردن در طی شب (Night sweet) میباشد.
 بعضی از بیماری ها و یا دالیلی که باعث تعریق عمومی ثانویه میشوند، شامل موارد زیر هستند :

١- یائسگی و قائدگی
گرگرفتگی در اثر یائسگی میتواند در طی روز یا شب رخ بدهد و باعث تعریق زیاد در زنان یائسه گردد (این موضوع یکی از 

علل شایع تعریق در زنان است). بروز قائدگی نیز، میتواند با احساس ضعف و تعریق در خانم ها همراه باشد.
٢- تعریق زیاد ناشناخته

تعریق زیاد با علت ناشناخته، حالتی است که در آن بدن همیشه و بدون علتی مشخص، عرق زیادی تولید میکند.
٣- بیماری های عفونی

سل یک بیماری عفونی است که باعث تعریق زیاد، بویژه در خواب میگردد. همچنین عفونتهای باکتریائی مثل اندوکاردیت (عفونت 
بافتهای قلب)، استئومیلیت (عفونت استخوان) و آبسه نیز باعث تعریق میشوند. تعریق (بویژه در نوع شبانه) یکی از عالیم بیماری 

ایدز نیز میباشد. تب مالت یا بروسلوز هم، یک عفونت باکتریائی دیگری است که باعث تعریق زیاد (بویژه در خواب) میشود.
٤- سرطان ها

تعریق یکی از عالیم زودرس برخی سرطان ها است. بیشترین سرطانی که باعث تعریق میشود، سرطان بافت لنفاوی (لنفوم) 
است اما افرادی که نمیدانند دچار سرطان هستند، عالیم دیگری نیز دارند مانند کاهش وزن بی دلیل و تب. لوسمی که نوعی 

سرطان خون است نیز موجب تعریق شبانه میگردد.



٥- داروها
مصرف برخی از داروها نیز باعث تعریق میشود. داروهای ضدافسردگی از رایج ترین داروهایی هستند که منجر به تعریق میگردند. 
٢٢ - ٨% افرادی که از داروهای ضد افسردگی استفاده میکنند، دچار تعریق شبانه میشوند. سایر داروهای مربوط به بیماری های 

روانی نیز، میتوانند باعث تعریق شبانه گردند.
داروهای کاهش دهنده تب مثل آسپرین و استامینوفن نیز گاهی اوقات باعث تعریق زیاد میشوند. داروهای زیادی هستند که 
میتوانند باعث گرگرفتگی و تعریق گردند. بعنوان مثال، هورمون درمانی (یعنی مصرف داروهایی که میزان هورمون های بدن را 

تنظیم میکنند) نیز باعث تعریق شبانه میشود. مصرف داروهای کاهش دهنده قند خون نیز، چنین عارضه ای را به همراه دارد.
٦- هیپوگلیسمی

کاهش قند خون یا هیپوگلیسمی نیز باعث تعریق زیاد میشود. بیماران دیابتی که انسولین و یا داروی کاهنده قند 
مصرف میکنند، ممکن است دچار کاهش قند خون و در نتیجه، تعریق گردند.

٧- اختالالت هورمونی
تعریق زیاد یا گرگرفتگی، میتواند در اثر اختالالت هورمونی مختلفی دیده شود که از نظایر آن میتوان به هیپرتیروئیدی (پرکاری تیروئید)، فئوکروموسیتوم و 
سندرم کارسینوئید اشاره کرد. فئوکروموسیتوم، توموری خوش خیم در غده فوق کلیه است که باعث ترشح بیش از حد هورمون های اپی نفرین و نوراپی نفرین 

میشود. باال رفتن این هورمون ها در خون باعث رنگ پریدگی، تند شدن ضربان قلب، تعریق زیاد، ضعف، سردرد و 
افزایش فشار خون میشود. سندرم کارسینوئید، مجموعه ای از عالیم ناشی از ترشح هورمون سروتونین و سایر مواد از 
تومورهای کارسینوئید دستگاه گوارش (روده ها) است. عالیم آن شامل گر گرفتگی صورت، اسهال، تعریق زیاد، تندی 

ضربان قلب و افت ناگهانی فشارخون میباشد. تعریق میتواند از عوارض طبیعی دوران بلوغ نیز، محسوب گردد.
٨- بیماری های مغز و اعصاب

برخی بیماریهای عصبی مانند دیس رفلکسی اعصاب خودکار (که در اثر تحریک در سطح زیر ضایعه در بیماران نخاعی 
بوجود میاید)، سیرینگومیلی (بروز کیست پر از مایع در نخاع)، سکته مغزی و سایر آسیب های اعصاب خودکار، میتوانند 
باعث تعریق زیاد شوند. استرس های وارده و بروز واکنش های اضطرابی نیز میتوانند موجب بروز تعریق شدید (البته 

بصورت موقت) گردند.
* مسائل زیر هم میتوانند از عوامل دخیل در بروز تعریق زیاد باشند :

بارداری، اعتیاد به الکل، مواد مخدر و سیگار، بیماری پارکینسون، ورم مفاصل، آسم، ماالریا، سکته مغزی و نارسایی قلبی.
 درمان عرق کردن

- لباس کم بپوشید. لباس گشاد، سبک، شل بافت و ساخته شده از مواد طبیعی مثل نخ به تن کنید تا عرق را جذب و تبخیر کنند. پارچه های ساخته شده از 
مواد مصنوعی مثل ابریشم مصنوعی، نایلن و پولی استر عرق را جذب نکرده و ایجاد تهویه نمیکنند.

- ضد عرق مصرف کنید. دقت کنید! مواد ضدبو، ضد عرق نیستند ولی ممکن است محتوی آن نیز باشند. مؤثرترین نوع آنها دارای کلرید آلومینیم یا نمکهای 
دیگر آلومینیم هستند که مجاری عرق را مسدود میکنند. این افشانه را به هر جای بدن میتوان زد : دست، پا، تنه و حتی 
پیشانی. انواع قوی تر ضدعرق ها غلظت بیشتری از نمک آلومینیم دارند که فقط با تجویز پزشک فروخته میشوند (ممکن 

است در خانم ها باعث بروز سرطان سینه گردند).
انواع مالیدنی (رول دار) ضد عرق ها بهتر از انواع افشانهای آنها، روی پوست را میپوشانند. قبل از استفاده، ناحیه را خوب 
خشک کنید چون وجود رطوبت روی بدن، ضدعرق را رقیق کرده و اثرش را کم میکند. اگر از محلول ضدعرق استفاده 

میکنید، قبل از مصرف آن را تکان دهید چون ماده مؤثر آن ته نشین میشود.
- الکل بمالید. مالیدن کمی الکل به ناحیه پرعرق بدن، چند ساعت مجاری آنها را منقبض میکند. فقط این کار باید گاهی انجام شود چون مالیدن زیاد الکل 

پوست را خشک کرده و موجب تحریک آن میشود. مالیدن پوست و یا گوشت آبدار لیموترش به ناحیه نیز، همین تاثیر را دارد.
- پودر بزنید. در برخی از افراد، زدن کمی پودر بچه (تالک) یا نشاسته ذرت کافی است. این کار از تولید عرق جلوگیری نمیکند ولی عرق تولید شده را جذب 

کرده و پوست بدن را خشک میکند. 
- بدن خود را خیس کنید. فرو رفتن در آب خنک به مدت ۳۰ دقیقه، روزنههای عرق را به مدت سه ساعت تنگ کرده 

و مانع تعرق زیاد میگردد.



- غذاهای تند نخورید. یکی از علل عرق کردن در ساعات بعد از ظهر، خوردن غذاهای پر ادویه و سسهای تند همراه با ناهار است. عادت خود را به خوردن 
اینگونه مواد تغییر دهید. سعی کنید غذاهائی را که باعث عرق کردنتان میشود بیابد و کمتر از آنها بخورید (مانند فلفل، سیر، زنجبیل، آبلیمو و پیاز تند).

- از سیگار و الکل دوری کنید. مصرف الکل باعث گشاد شدن رگ های خونی پوست گردیده و دمای بدن را باال میبرد. سیگار هم ترشح آدرنالین خون را زیاد 
میکند. هر دو این موارد باعث باال رفتن میزان تعریق در بدن میشوند.

- جراحی کنید. اگر با رعایت موارد باال هنوز هم زیاد عرق میکنید، پزشک ممکن است چند روش را پیشنهاد کند. اول- قطع کردن اعصاب منتهی به غدد 
عرق، دوم- تزریق ژل بوتاکس در ناحیه و... البته این روشها خطراتی مثل آسیب دیدن اعصاب را بدنبال داشته و یا اغلب ظرف دو سال، تأثیر آنها از بین میرود!

 چه وقت به پزشک مراجعه کنیم؟
ـ عرق کردن به حدی است که لباس و کفش را خیس میکند و یا از صورت عرق میچکد 

(حتی وقتی که هوای اتاق خنک است).
ـ عرق کردن مانع از انجام فعالیتهای روزمره میشود.

ـ بطور مداوم یا مکرر، تب، سرگیجه و یا نبض تند وجود دارد.
ـ عرق، بلورهای رنگی روی پوست تشکیل میدهد و یا تحریک پوستی ایجاد میکند.

ـ با اینکه اتاق خنک است، شب عرق میکنید، مخصوصاً بصورت دورهای و منظم.
ـ عرق شبانه با تب، خستگی، ناراحتی یا درد بدن همراه است.

ـ گرفتاری های خواب، مثل راه رفتن در خواب، کابوس دیدن، بی نفسی (بروز آپنه خواب) و یا بی خوابی هم وجود دارد.
 عرق شبانه نشانه چیست؟

برای یک خواب خوش شبانه به رختخواب میروید. اما به جای غرق در دریائی از آرامش، خود را غرق در دریای کوچکی از عرق مییابید! اگر گرفتار عرق شبانه 
میشوید، آن را زیاد بزرگ نکنید! کمی عرق کردن در شب میتواند تمام لباس خواب و مالفه هایتان را خیس کند (خوشبختانه این نوع عرق کردن بسیار نادر 
است). عرقهای شبانه معموالً ناشی از چیزهای سادهای مثل گرم بودن اتاق، پتوی گرم، خواب دیدن یا خوردن چیز خاصی است. عرق کردن شبانه زنان در 
هنگام شروع یائسگی هم چیزی طبیعی است و اگر در طی روز زیاد عرق میکنید، تمایل بدن به عرق کردن به شب هم ممکن است بکشد. هیجانات و تنش

های روانی هم باعث عرق کردن میگردند که ممکن است در طی شب هم روی دهد. خوردن شام چرب و سنگین در دیر وقت شب و دیدن کابوس شبانه هم، 
میتوانند باعث بروز عرق کردن شبانه شوند.

تکرار عرق کردن در شب، معموالً تالش بدن برای مقابله با تب است. این تب ممکن است ناشی از یک عفونت خفیف، آنفلونزا و یا سرماخوردگی باشد. برخی 
گرفتاری های شدیدتر هم ممکن است باعث عرق شبانه شوند، از جمله : سل، التهاب کبد، اختالالت دستگاه ایمنی بدن (مانند ایدز)، بیماریهای تیروئیدی، 

سرطان خون، سکته مغزی، بیماریهای روده، تب مالت و بیماری های پیشرفته قلبی - ریوی.
 چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟

ابتدا مطمئن شوید که هوای اتاق خواب شما تهویه خوبی داشته، گرم نیست یا لباس زیادی به هنگام 
خواب نپوشیده و یا رختخواب شما گرم نباشد. اگر این موارد وجود نداشت و تعریق زیاد در خواب 

ویژگی های زیر را دارا بود، به پزشک مراجعه کنید :
- همیشه دچار تعریق شبانه میشوید

- تعریق، مانع از خوابیدن شما میگردد
- عرق کردن همراه با تب و یا سایر عالئم، مانند کاهش وزن چشمگیر (بدون دلیل واضح) باشد.




