
 خارش پوست و علل آن
خارش حس ناخوشایندی است که فرد را متمایل به خراشاندن بدن میکند. این حس یکی از شایع ترین 
شکایات پوستی است و گاهی آنقدر شدید میشود که خواب و آرامش را از فرد میگیرد. شدت خارش گاه 

به حدی است که بیمار با خاراندن های مکرر، بدنش را زخمی میکند.
پوست بزرگترین عضو بدن و یکی از بهترین شاخص های نشانگر سالمت عمومی است. ٨% تمام 

مراجعات سرپایی بالغین به کلینیک ها، مربوط به مشکالت پوستی است.
 پوست بدن واجد وظایف زیر میباشد :

١. حفظ بدن در برابر عوامل محرک و محیط خارجی ٢. با ایجاد یک سطح نسبتاً غیرقابل نفوذ، مانع از 
دست رفتن آب بدن میشود ۳. مانند عایقی مانع از اتالف حرارت بدن میشود ۴. ویتامین D تولید میکند 
٥. نقش حفاظتی در برابر تهاجم و ورود میکروارگانیسم ها دارد ۶. درجه حرارت بدن را بوسیله عرق 

کردن تنظیم کرده و سموم بدن را دفع می نماید ۷. عامل ایجاد زیبائی و جلب کننده توجه است!
دالیل متعددی برای خارش پوست وجود دارد که برخی از آنها مربوط به بیماریهای پوستی بوده و بعضی دیگر مربوط به امراض عمومی نظیر : نارسائی 
کلیه، هپاتیت C، بیماری های انسدادی کبد، کم کاری یا پرکاری تیروئید، کم خونی (بخصوص آنمی فقر آهن)، پُرخونی، برخی سرطان های خونی مثل 
لوسمی و لنفوم (بویژه لنفوم هوچکین)، میلوما، سرطان های داخلی، انگل های روده ای، ام. اس، ایدز و بعضی از بیماریهای روحی (اعصاب و روان) 
میباشد. دیابت نیز به کرات جزء علل داخلی خارش مطرح میشود، اما اغلب افراد مبتال به دیابت، خارش ندارند. بنابراین اگر فردی با خارش عمومی 
مزمن به پزشک مراجعه کرد، اول باید یک شرح حال گیری کلی، معاینه کامل و سپس تست های الزم جهت بررسی از نظر : بیماریهای خونی، بدخیمی 

های داخلی، عملکرد تیروئید، کبد، کلیه و حتی ایدز و هپاتیت انجام شود.
خارش عمومی (جنرال) بر اساس نوع بیماری که ایجاد میکند طبقه بندی میشود : خارش کلیوی، 
خارش صفراوی، خارش ناشی از بیماریهای خونی، خارش بیماریهای غدد درون ریز، خارش در ارتباط با 

بدخیمی ها، خارش بدلیل بیماریهای قارچی و انگلی و خارش بدون علت (عمومی یا ایدیوپاتیک).
معموالً خارش ناشی از بیماریهای کلیوی به دلیل نارسایی مزمن کلیه (CRF) اتفاق می افتد. افزایش 
سطوح یونهایی مثل کلسیم، منیزیوم و فسفات، میتواند نقش موثری در بروز این نوع از خارش داشته 
باشد. از طرفی افزایش سطح ویتامین A در الیه سطحی پوست و سطوح باالی سرمی سروتونین در بروز 

خارش، خشکی و افزایش تحریک پذیری پوست و ایجاد درد پوست موثر است.
خارش ناشی از بیماریهای کبدی و صفراوی : انسداد و کاهش جریان صفرا منجر به بروز خارش 
میشود. تئوری اصلی بروز خارش، رسوب نمک صفراوی (کولستاز) است. ٥٠ - ٢٠% بیماران مبتال به 

هپاتیت و یرقان (زردی) ناشی از آن، خارش دارند.
خارش با منشأ مشکالت خونی : آهن یک فاکتور حیاتی در بسیاری از واکنشهای آنزیمی است. اگر چه 
کمبود آهن بعنوان دلیل خارش ثابت نشده است ولی با انجام درمان آنمی فقر آهن، دیده شده که خارش در بسیاری از موارد برطرف گشته است. به نظر 

میرسد خارش در افراد کم خون تنها به دلیل کمبود آهن نبوده و عوامل جنبی دیگر نیز در این مشکل دخیل بوده باشد.
خارش با منشاء غدد درون ریز : بیماریهایی که میتواند باعث بروز خارش شود شامل :

- هیپرتیروئیدیسم یا پرکاری تیروئید : افزایش هورمونهای تیروئیدی باعث فعال شدن کینین ها و به دنبال آن خارش میشود.
- هیپوتیروئیدیسم یا کم کاری تیروئید : بدلیل بروز خشکی پوست، باعث ایجاد خارش میشود.

- دیابت : علت آن ثابت نشده است ولی اختالالت سوخت و ساز (ابنورمالیتی متابولیک)، اختالالت سیستم 
خودکار (اتونوم) و آسیب رشته های عصبی (نوروپاتی) میتواند از دالیل آن بوده باشد.

خارش در انواع بدخیمی ها : به دلیل آزاد شدن توکسین ها (سُموم) و اختالالت سیستم ایمنی ایجاد میشود. 
در بیماران مبتال به لنفوم هوچکین و سندرم کار سینوئید، خارش ممکن است بسیار شدید باشد.

از بیماری های داخلی که باعث خارش میشود، نوعی پُرخونی به نام "پلی سیتمی ورا" است که در آن، بیش 
از یک سوم افراد از خارش رنج می برند. خارش این افراد بیشتر با تغییر حرارت و به خصوص دقایقی بعد از 
استحمام است. علتش هم مشخص نیست ولی مصرف آسپیرین با مقدار کم، موجب تخفیف فوری خارش در آنها 

میشود. خارش همچنین بعنوان علت مراجعه در بیماران ایدزی توصیف گردیده است.
از بحث بیماریهای داخلی که بگذریم، بیماری های پوستی متعددی وجود دارند که خارش جزو شکایات اصلی 
مبتالیان به آنها میباشد، مثالً : کهیر، اگزمای سرشتی، شوره سر، درماتیت سبوروئیک، پسوریازیس، لیکن پالن، 

عفونتهای قارچی بدن (درماتوفیت ناشی از قارچ تریکوفیتون)، گال، شپش، درماتیت هرپتی فرم و .....



واکنش به داروها، از قبیل آنتی بیوتیک ها، داروهای ضدقارچ و یا داروهای مخدر (بویژه در افرادی 
که اعتیاد به سوء مصرف مواد مخدر دارند) باعث راش های پوستی و خارش میشوند.

بعضی از خانم ها در طی بارداری دچار خارش، بویژه بر روی شکم، ران ها، سینه ها و دست های 
خود میشوند (در ٢٠ - ٢% موارد). همچنین بیماری هایی که باعث خارش پوست میگردند، در طی 

دوران بارداری تشدید و بدتر میشوند.
 عوامل تشدید خارش :

بیشتر خارشها با گرما تشدید میشوند. همچنین استرس، اضطراب و ترس نیز میتواند خارش را تشدید 
نمایند. اکثر خارش ها شب هنگام و در زمانی که فرد از کار و فعالیت روزانه فارغ میگردد، تشدید میشوند. کانال گوش خارجی، سوراخ بینی، پشت گردن 

و کتف ها، جلوی ساق پاها، ناحیه تناسلی و اطراف مقعد، نواحی مستعد به خارش محسوب میگردند.
خارش میتواند ریشه عصبی داشته باشد. برخی خارش ها در حیطه بیماریهای پوست و مو بسیار مرتبط با مسایل روحی و روانی هستند و به همین علت 
به آنها درماتیتهای عصبی (نورودرماتیت) میگویند. در این بیماری ها فرد تمایل شدیدی به خاراندن برخی نواحی پوستی در دسترس دارد و از خاراندن 
این نواحی لذت برده و یک سیکل معیوب از خارش و خاراندن درست میشود و نهایتاً پوست نمای مشابه بیماری پسوریازیس (داءالصدف) و یا حالت 

سفت و چرمی شکل پیدا میکند. در درمان این افراد باید حتما به مسایل روحی نیز، توجه شود چون درمان موضعی به تنهایی جواب نمیدهد.
در برخی موارد مثل کهیر، علت اصلی خارش ماده هیستامینی است. کهیر میتواند بدلیل مصرف یک دارو یا غذای خاص یا بدلیل برخی عفونت ها باشد. 

البته علل متعدد دیگری هم برای کهیر وجود دارند، مثال ممکن است نور آفتاب، تماس با آب، تماس با سرما و یا ارتعاش موجب کهیر شود.
گاهی حساسیت پوستی به برخی مواد، موجب خارش های شدید میگردد، مثالً برخی از افراد با مصرف اسپری ضد عرق و رول های خوش بو کننده زیر 

بغل، دچار حساسیت میشوند.
 درمان خارش :

قدم اول در درمان، تشخیص علت خارش بوده و بدون تحقّق این امر، درمان بسیار مشکل است. اما 
برخی اقدامات وجود دارند که میتوانند به تخفیف خارش کمک نمایند، مثال خنک نگه داشتن 

محیط و پرهیز کردن از حمام داغ و پوشیدن لباس پشمی.
خشکی پوست هم یکی از علل مهم خارش است لذا در بیمارانی که از خشکی پوست شاکی بوده و 
رنج می برند، چرب و مرطوب نگاه داشتن پوست برای تخفیف خارش اهمیت بسیاری دارد. در افراد 

مسن (بویژه خانم هائی که یائسه شده اند)، خشکی یک علت مهم و شایع بروز خارش جلدی است و این افراد باید مراقب استفاده از شوینده نامناسب 
پوست و استحمام های مکرر که باعث خشکی بیشتر پوست میشوند، بوده و مرتباً از کرم نرم و مرطوب کننده استفاده نمایند.

برخی داروهای موضعی نیز میتوانند موجب کاهش خارش شوند، مانند بیحس کننده های موضعی (مثل کرم و ژل لیدوکائین)، برخی آنتی هیستامینهای 
موضعی (مثل کرم و لوسیون کاالمین دی) و محلولهای موضعی حاوی کامفور یا منتول.

کورتون موضعی هم در برخی موارد که علت خارش التهاب است (مثل اگزماها) میتواند مفید واقع گردد. باید توجه داشت که تمام داروهای موضعی 
گاهی خودشان میتوانند موجب ایجاد آلرژی و حساسیت شده و باعث تشدید خارش گردند، بنابراین مصرف این داروها باید زیر نظر پزشک و ترجیحاً با 

تجویز متخصص پوست باشد تا از بروز مشکالت احتمالی جلوگیری گردد.
از نظر داروهای خوراکی هم، آنتی هیستامین ها از شایع ترین داروهای تخفیف دهنده خارش هستند، اما بسیاری از این داروها خواب آورند! لذا افراد، به 
خصوص کسانی که رانندگی میکنند یا افراد مسن بایستی بسیار مراقب بوده و در مصرف این داروها احتیاط نمایند. معموالً داروهای آنتی هیستامینی که 

خواب آور نیستند، اثرات به مراتب کمتری روی خارش دارند (مگر در مورد کهیر).
از برخی داروهای آرام بخش و ضد افسردگی نیز، تاثیرات ضد خارش دیده شده (مانند پرومتازین و دوگسپین) و نهایتاً از نور - درمانی (فتوتراپی) نیز 
میتوان در درمان برخی از خارش ها استفاده کرد. به یاد داشته باشید که هر نوع دارویی (چه موضعی و چه خوراکی) باید تحت نظر پزشک مصرف شده 

و از مصرف خودسرانه آنها خودداری نمود.
 درمان خشکی پوست در طب سنتی : طب سنتی معتقد است که خارش ناشی از افزایش 
گرمی در بدن، بویژه در کبد بوده و خشکی پوست در میان افرادی با مزاج های «گرم و خشک» 
و «سرد و خشک» شایع تر است. غلبه سردی و خشکی در این افراد باعث خشکی بیشتر پوست 
و در نتیجه، خارش خواهد شد. ضمن اینکه مصرف خوراکی هایی با مزاج های گرم و خشک و 
سرد و خشک هم میتواند خشکی و خارش پوست را تشدید کند. معموالً مرکز تنظیم خشکی ها 
در بدن، کبد است یعنی خشکی پوست و خارشهای آن در اغلب موارد با افزایش رطوبت کبد از 
بین میرود یا تا حد زیادی تخفیف پیدا میکند. در طب سنتی برای افزایش رطوبت کبد و درمان 

خارش، دو روش مصرف دارو و اعمال یداوی (شامل ماساژها و حجامت) وجود دارد.



- روش اول : تغییر رژیم غذایی مثالً مصرف مواد غذایی آبکی به خصوص آبمیوه هایی مثل آب هویچ و آب سیب و میوه و سبزی های آبدار مثل کاهو و 
خیار اگر متناسب با فصل مصرف شوند، میتوانند تا حدود زیادی به رفع خشکی پوست کمک کنند. مصرف غذاهای ساده ای مثل شیر برنج نیز میتواند 

به پوست رطوبت کافی برساند و در رفع خشکی کمک کننده باشد.
 عرق کاسنی یا عرق شاتره هم میتوانند حرارت کبد را پایین آورده و تا حد زیادی جلوی خارش های پوستی و خشکی آن را بگیرند. مصرف این دو 
عرق در افراد با مزاج گرم و خشک، میتواند به سرعت رطوبت کبد را افزایش دهد البته افرادی که مزاج سرد و خشک دارند هم میتوانند از عرق کاسنی و 

شاتره برای رفع خارش های خود استفاده کنند ولی در کنار آنها باید خوراکی هائی مانند روغن زیتون و عسل هم بخورند.
 افراد مبتال به خارش بهتر است ادویه، سیر، خرما و گردو را در غذاهایشان استفاده نکنند و بیشتر از غذاهای خنک مثل جو بصورت سوپ جو بهره 
ببرند. ماءالشعیر طبی در رفع جوش، خارش و کهیر تا حد زیادی مؤثر است. برای تهیه ماءالشعیر طبی یک پیمانه جو را با ١٨ پیمانه آب بپزید. به 
محض آنکه جو پخت، شعله را خاموش کنید و اجازه ندهید لعاب پس دهد و آب غلیظ شود. مایع را صاف و ماءالشعیر طبی را میل نمائید. اگر با خوردن 

سردی ها دچار مشکالت معده میشوید، میتوانید به این مایع عسل اضافه کنید.
 خاکشیر و عنّاب معموال در هر خانه ای یافت میشود. خاکشیر رطوبت زیادی دارد و در رفع حساسیت، آلرژی و خارش بسیار مفید است. افراد مبتال 

به یبوست معموال دچار مشکالت پوستی فراوانی هستند. مصرف عنّاب یا خاکشیر با آب جوش، تا حد زیادی این مشکل را حل میکند.
 سرکه سیب طبیعتی سرد دارد و از خواص آن رفع انسداد و گرفتگی های مجاری ریز کبدی است و برای درمان انواع جوش و حساسیت های پوستی 

بصورت خوراکی (مثالً با ساالد) مؤثر است.
- روش دوم : درمان های موضعی برای رفع خشکی و خارش پوست است. برای این منظور میتوان نقاطی از بدن را که دچار خارش است یا پوستش 
خشک میشود، با انواع روغن های موضعی مانند روغن زیتون، بادام شیرین یا گل بنفشه ماساژ داد. این روغن های موضعی باعث افزایش رطوبت در 
سطح پوست میشوند و استفاده از آنها برای همه گروه های سنی مناسب است. اگر دقت کرده باشید، در بیشتر مرطوبکننده های صنعتی هم، از روغن 

بادام شیرین استفاده میشود و دلیل آن، همان افزایش رطوبت و کاهش خارش ناشی از خشک شدن پوست بدن است.
* روغن نارگیل/آب لیمو :

مخلوط مساوی این ٢ ماده التهاب و خارش را کاهش میدهد. این مخلوط را در شیشه بریزید و روی قسمت های موثر 
اسپری کنید. این روغن خاصیت ضد ویروسی و ضد قارچی دارد و در برابر بسیاری از عفونت ها مؤثر است.

* جودوسر :
٢ پیمانه جو دوسر را به آب ولرم حمام (وان) اضافه کنید و به مدت ٢٠ دقیقه در آن بنشینید.

* منتول :
مالیدن هر نوع پماد حاوی منتول (عصاره نعناء) مانند پماد ویکس بالفاصله خارش را از بین می برد.

* ژل آلوئه ورا :
مالیدن ژل آلوئه ورا روی پوست، خارش را از بین می برد و پوست را نرم میکند.

* جوش شیرین : این ماده برای رفع خارش بسیار موثر است. کافی است با کمی آب مخلوط کنید و بر روی قسمت آزرده بمالید.

 نعناع، ریحان، بابونه، رزماری، اسفناج، آویشن و روغن نارگیل از جمله گیاهانی هستند که برای نرم کردن 
پوست میتوان از آنها هم استفاده کرد.




