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 3متخصص به «شهروند» از مشکالت پوستی پسا کرونا میگویند

سونامی آلرژی !
ملیحــه محمودخــواه| بــا گذشــت بیــش از دو
ســال و چنــد مــاه از همهگیــری ویــروس کرونــا و
عــوارض و مشــکالتی کــه این ویــروس مــوذی با
خــود به همــراه آورده ،نمایــان و معلوم میشــود
که چــه بر ســر آدمهایــی که دو ســال بــا آن درگیر
شده و جنگیدند ،آورده است.
این ویــروس ســخت و عجیــب تاثیــرش را روی
همــه اعضــای بــدن گذاشــته و هیــچ عضــوی از
بدن از دســت مشــکالتی کــه کرونا ایجــاد کرده،
در امــان نمانــده اســت .مشــکالت پوســتی از
عوارضــی بــود کــه بســیاری از کســانی کــه کرونــا
گرفتــه و بــا آن دســت بــه گریبــان بودنــد ،آن را
تجربــه کردند و حــاال کــه کرونا ایــن روزهــا از اوج
جوالندادنش کم شــده ،نشــان میدهد که چه
مشکالت پوستی را ایجاد کرده است.
خیلــی از آنهایی کــه کرونــا گرفتند و تــب و لرز و
ســرفه و بــدندرد داشــتند ،در کنار ایــن عوارض
گاهــی مشــکالت پوســتیای را تجربــه کردنــد که
قبلترهــا بــا آن مواجــه نشــده بودنــد .قرمــزی
شهــا یــا
یهــا ،خار 
پوســت ،شــروع انــواع آلرژ 
لکهای پوســتی از عوارض پوســتی بود که پس
یهــا آن را
از کرونــا و حتــی تزر یــق وا کســن برخ 
تجربه کردند.
دکتر زهره تهرانچی ،متخصص
پوســت و عضــو هیــأت علمــی
دانشــگاه علوم پزشــکی شهید
بهشــتی در گفتوگــو بــا
«شــهروند» بــا تا کیــد بــر اینکه
برخــی از افــرادی کــه بــه کووید
یشــد،
مبتالشــدند ،عالیم پوســتی در آنها دیده م 
میگوید« :دانههای قرمز پرا کنده ســطح پوســت،
قرمزی و خارش از عالیمی بود که برخی از بیمارانی
کــه بهطور خفیف یا شــدید بــا کووید دس ـتوپنجه
نــرم میکردنــد ،آن را تجربــه کردنــد .بعضیهــا
ضایعــات پوســتی داشــتند و در برخی نیــز عالیمی
ماننــد ســرمازدگی در نــوک انگشــتان دســت و پــا
برایشــان ایجاد شــده بــود که بســته به نوع شــدت
بیماری گاهی این بثورات پوستی دردنا ک و گاهی
نیز تنها دچار خارش میشدند».
او بــا تا کید بــر اینکــه برخی از افــراد مبتال بــه کرونا
به جز عالیم پوســتی هیچ عالیم دیگری نداشتند،
ادامه میدهد« :گاهی بیمار فقط دچار مشــکالت
یشــد و هیــچ کــدام از عالیــم کوییــد را
پوســتی م 
نداشته ،اما وقتی از او آزمایش میگرفتیم ،آزمایش
نشان میداد که او دچار کووید شده است».
به گفته این متخصص پوست حتی بعد از بهبود
بیماری ،ضایعاتی خارشدار که برجســته هســتند
یا ضایعات تاولی کــه در افراد جــوان و حاد بیماری
بیشــتر دیده شــده ،بــه وجــود میآید کــه میتواند

تهــا فــرد را درگیــر کند .ایــن ضایعــات مانند
تا مد 
آبلهمرغان اســت و حتی در برخی از افــراد آثار آن تا
مدتها باقی میماند.
او بــا تا کید بــر اینکه این مشــکالت پوســتی قابل
انتقال نیســت و با چند داروی حساســیت برطرف
یشــود ،ادامــه میدهــد« :خیلــی از افــراد ماههــا
م 
پــس از بهبــودی بیماری با این مشــکالت پوســتی
دســت به گریبــان بودند ،اینهــا نشــان میدهد که
کرونا نهتنها سیســتم گوارش و تنفسی را بلکه تمام
بدن را درگیر میکند».
ویروس کرونا و حذف سلولهای سرطانی
دکتــر تهرانچــی در ادامه بــه مقالــهای خارجی
اشــاره کرده و میگویــد« :با وجودی کــه ویروس
کرونــا عــوارض زیــادی داشــت ،امــا در مقالــهای
عنــوان شــده بــود کــه فــردی بــا لنفــوم و انتشــار
عمومی و متاستاز بعد از ابتال به کرونا ۹ ،ماه بعد
ضایعــات ســرطانی لنفــوم بدون شــیمیدرمانی
حــذف شــده بودنــد کــه ایــن نشــان میدهــد
عکــس ایــن ماجــرا نیــز رخ میدهــد و ممکــن
اســت عوارض برخی بیماریها را نیز از بین برده
باشد».
ریزش مو از جمله عالیم شایع کووید19-
ریزش مــو از جمله مشــکالتی اســت کــه تعداد
زیادی از بیماران کرونایی با آن درگیر شدند ،زیرا
بیمــار در فاصلــه زمانــی طوالنی ممکــن بود تب
باال داشــته باشــد و دچار بیمــاری بیاشــتهایی
و اســترس شــود کــه اینهــا میتواند در ریــزش مو
تاثیرگــذار باشــد .ایــن موضوعــی اســت کــه دکتر
تهرانچی بــه آن اشــاره میکند و ادامــه میدهد:
«اصــوال بیمارانــی کــه بــه ایــن عارضــه مبتــا
میشوند یک ماه پس از بیماری دچار ریزش مو
شــده و بعد از چند ماه نیز بهبــود پیدا میکنند.
اما ریــزش مــو نیز از عــوارض شــایع بیمــاری بود
که هنــوز هم بــا وجود اینکــه آمــار ابتال بــه کووید
بســیار کاهش پیدا کرده اســت باز هم با بیماران
زیادی با این مشــکل روبهرو هســتیم که همگی
در شــر ححال خــود عنــوان میکننــد کــه مدتــی
از ابتــای آنها بــه کرونا گذشــته و بعد از گذشــت
یک ماه از بهبودی ریزش موی آنها شــروع شده
است».
ایــن متخصــص تا کیــد میکنــد کــه شــایعترین
بیماری که افراد پــس از کرونا با آن روبهرو شــدهاند
حساســیتها و افزایش آلرژی اســت ،یعنی افراد به
دلیــل محافظــت زیاد از دس ـتها و شستوشــوی
مــدام اجناســی کــه از بیــرون خریــداری میکردند،
دچار وســواس شــدند و این سبب شــده بود که در
دس ـتهای این افراد بیماری حساســیت تماســی
ایجاد شود.

وا کسن و مشکالت پوستی
تهرانچــی بــه ایــن نکتــه اشــاره میکند کــه پس از
وا کســن نیز برخی از افراد دچار مشــکالت پوســتی
شــدهاند .قرمــزی ،خــارش و لک ههــای پوســتی از
عوارضــی اســت که برخــی از وا کس ـنها ایجــاد کرد.
البتــه در تعــداد معــدودی از افــراد ایــن عــوارض
ادام ـهدار شــده و رونــد بهبــودی بــه کنــدی پیش
میرود ،امــا در بیشــتر افراد ایــن عــوارض ادامهدار
نیست.
این متخصص پوست استفاده از ماسک را دلیل
افزایش بیماری آ کنه میداند و میگوید« :ماســک
هم مشــکالت پوســتی را افزایــش داده اســت .ما با
بیماران زیادی روبهرو هســتیم که پس از اســتفاده
تشــان دچار
از ماســک و تجمع چربی در زیر پوس 
آ کنه شــدهاند .خشــکی پوســت نیز از عوارضی بود
کــه ایــن روزها زیــاد بــا آن روبهرو هســتیم و شــواهد
نشــان میدهد که این موضــوع از عالیم کووید19-
است».
عوارض داروهای پوست روی وا کسن
دکتــر حمیــده مــروج ،فــوق
تخصــص آســیب شناســی
پوســت درخصوص مشــکالتی
که کرونا و وا کســن برای پوست
ایجــاد کردهاند ،به «شــهروند»
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عوارضــی کــه کرونــا ایجادمیکنــد ،زیــاد شــایع
نیست ،اما در برخی از افراد دیده میشود.
بــه اعتقــاد ایــن فوقتخصــص پوســت برخی از
عوارض پوســتی از بین نمیروند و در توضیح آن
میگویــد« :بیمارانی داشــتیم کــه پــس از ابتال به
کرونا یــا وا کسیناســیون دچــار ا گزمای سراســری
و ضایعــات خــارشدار در سراســر بــدن شــدهاند
کــه متاســفانه در برخــی از آنهــا ایــن ضایعــات
خوبشدنی نیست».
ایــن فوقتخصــص آسیبشناســی پوســت بــا
اشــاره بــه اینکه برخی از وا کس ـنها ســبب شــده
اســت که برخــی از افــراد دچــار آ کنههای شــدید
شــوند ،ادامــه میدهــد« :فرقــی نمیکند کــه فرد
از چــه وا کســنی اســتفاده کــرده اســت .برخــی از
افراد که بــه آن حساســیت داشــتهاند این عالیم
را بــروز دادهاند .ایــن اتفاق حتــی در بهترین نوع
وا کسنها هم رخ داده و مقاالت آن در همه دنیا
منتشر شده است».
یهــای
مــروج لیکــن پــان را یکــی از بیمار 
پرمراجــع بعــد از کرونــا میدانــد و در مــورد آن
میگوید« :در این بیماری سراسر بدن دانههای
بنفشرنگــی میزنــد که خارش بســیار شــدیدی
دارد و درمان آن بســیار به ندرت انجام میشود.
ایــن بیمــاری بســیار بد و کشــنده اســت ،سراســر
میگوید« :پس از کرونا مشکل ا گزمای پوستی بین بدن فــرد تــاول میزند ،گاهــی وقتها نیز ســبب
مردم بســیار افزایش پیدا کرد .پسوریازیس و پیکن مرگ فرد میشود».
او درخصــوص ریــزش مو نیــز میگویــد« :ریزش
بالنز ب هشــدت زیاد شــد ،اما پس از کرونا و خصوصا
وا کسیناسیونی که انجام شــد ،بیماریهای خفته مــو ب هشــدت در بیمــاران اتفــاق افتــاد کــه در
پوســتی در افــرادی کــه زمینــه آن را داشــتند ،توضیــح آن بایــد گفــت این ریــزش مــو از عوارض
بهشــدت بــروز پیــدا کــرد .بســیاری از بیماریهای خــود بیمــاری بــود و بعــد از وا کســن نمونههایی
را ندیــدم کــه فــرد دچــار
پوســتی ماننــد برخــی از
ریزش مو شــده باشــد .اما
ســرطانهای پوســتی و
خوشــبختانه این بیماری
ا گزماهــا در افــراد بهصورت
در افــرادی که بــه آن مبتال
خفتــه وجــود داشــت کــه
شایعترین بیماری که افراد
شــده بودنــد ،بعــد از چند
درواقع پــس از ابتال به کرونا
پس از کرونا با آن روبهرو
ماه متوقف شــده اســت».
یــا انجــام وا کسیناســیون
شدهاند حساسیتها و
او توضیــح میدهــد کــه در
این بیماریها خودشــان را
افزایش آلرژی است ،یعنی
نوعی از بیماری لیکن پالن
نشــان دادنــد .مثــا
افراد به دلیل محافظت زیاد
فــرد مبتــا ریــزش ســکهای
مراجعــان زیــادی داشــتیم
از دستها و شستوشوی
دارد و ایــن نقــاط دیگــر
کــه پــس از وا کســن یــا
مدام اجناسی که از بیرون
امکان رویش مو ندارند.
درگیــری بــا کوویــد بیماری
خریداری میکردند ،دچار
این متخصص پوســت به
پســوریازیس در آنهــا تظاهر
وسواس شدند و این سبب
شده بود که در دستهای این تاثیر وا کسن روی تتو اشاره
میکند».
افراد بیماری حساسیت تماسی کــرده و ادامــه میدهــد« :از
او بــا تا کیــد بــر اینکــه در
آنجــا کــه وا کس ـنها جیــوه
حــال حاضــر بــا ســونامی
ایجاد شود
دارنــد ،تعــداد معــدودی
یهــای پوســتی
بیمار 
افــراد پــس از وا کســن بــا
روب ـهرو هســتیم ،ادامــه
مشــکل روب ـهرو شــدند.
میدهــد« :گاهــی عکــس
بیشــتر آنهایــی کــه تتــوی
ماجــرا نیــز درســت اســت،
مثال داروهایی که در حوزه پوست داده میشود قهــوهای دارنــد ،زیــرا رنــگ قرمــز و مشــکی بــا هــم
یشــود تا رنــگ قهــوهای ایجــاد شــود .در
نیــز میتوانــد روی وا کســن تاثیرگــذار باشــد و اثر ترکیــب م 
آن را کاهــش دهد ،زیــرا برای بســیاری از بیماران ایــن چنــد نمونــه بیمــاری افــرادی که مــدت زمان
یهــای خودایمنــی زیادی از تتوی آنها میگذشــت و رنگدانههای قرمز
ماننــد پســوریازیس یــا بیمار 
باید داروهایی تجویز شــود که میــزان مقاومت و باقیمانــده بــود در آنهــا دانههــای متورمــی بعــد از
ایمنــی بــدن را کاهش دهــد .در واقع اســتفاده از تزریق وا کســن ایجاد شــده بود که بــرای درمان آن
ناچار شــدیم در داخل ایــن دانهها کورتــون تزریق
این داروها میتواند اثر وا کسن را کاهش دهد.
او بــه ایــن نکتــه اشــاره مــی کنــد کــه برخــی از کنیم».

کروناودرگیریپوست
پروفســور محمدعلــی نیلفــروشزاده ،فوقتخصص پوســت
در گفتوگــو بــا «شــهروند» تا کیــد میکنــد کــه در روزهایی که
کرونا جــوالن م ـیداد ،در برخــی از اورژانسهای بیمارســتانی
گزارشهایــی داشــتند کــه افــراد بــا عالیــم پوســتی مراجعــه
میکردندوعالیمدیگر پساز آنباضایعاتقرمز رنگوخارش
مانندوسپس کهیر اضافهشد.اینضایعاتشبیهآبلهمرغان
بودو گاهیباخارشو دردهمراهبود.
او به این نکته اشــاره میکند که شــدت عالیــم و عوارضی که
در بــدن یک فــرد کرونایــی بــروز میکرد ،براســاس قدرت سیســتم ایمنــی بدن و
میزان مراقبــت از خود ،در بین افراد ،متفاوت بود .زیرا اصوال برای درمان پوســت
مااز داروهاییاستفادهمیکردیم کهسیستمایمنیبدنراپایینمیآوردوهمین
یشــد فرد مبتال که همزمان ،هم عالیم پوســتی داشت و هم به
موضوع سبب م 
کرونا مبتالبود ،فرآیند درمان پوســتش به تعویق بیفتد تا کامال پروســه درمانش
تکمیلشود.
حتمــا بــرای شــما عجیــب خواهــد بــود ا گــر بگوییــم کــه انگشــتان دســت و پا
نهــا نیــز درگیــر کرونــا شــده و عالیمــی در آنهــا بــروز میکنــد که
و همچنیــن ناخ 
نشاندهندهتاثیر کرونارویپوستو ناخناست.نیلفروشزادهبهاینموضوع
تا کید میکنــد و ادامه میدهــد« :برای مثال در مطالعات اخیر مشــخص شــده
کــه بعضی از افــراد کرونایی بعــد از بهبود ،خطــوط و لکههایــی را روی ناخنهای
خود مشــاهدهمیکنند .البته این عارضــه دوام نــدارد و در صورتی که به مراقبت

یشــود .اما
از پوســت و ناخن خــود اهمیت دهیــد ،برطرف م 
یشــود که تاثیر کرونا روی پوست بیشتر
مشــکل زمانی حاد م 
وبیشتر شود.
او تا کیــد میکنــد کــه عفونــت کرونایــی میتواند بــا التهاب
شهــای دردنا ک پوســتی همراه باشــد.
پوســت و ایجــاد جو 
این جوشها عمدتا روی بازوها ،رانها ،قســمت پشت گردن
یشــدند و زمانی کــه ویروس
و همچنین انگشــتان پا ظاهر م 
ب هشــدت در بدن تکثیر پیدا میکرد ،قطعا به پوست بدن نیز
حمله کردهوبههمیندلیلاست کهبثوراتپوستیراشاهدخواهیدبود.
این فوقتخصص پوست به این نکته نیز اشاره میکند که کهیر یکی از عوارض
کروناوحتیوا کسنبهشمار میرود کهالبتهدر چندساعتبعداز بروز،بهصورت
خودبهخود مهار خواهد شــد .اما همین چند ســاعت خارش و التهاب پوست،
واقعا اذیتکننده خواهد بود .البته گاهی اوقات خارش و کهیر پوســتی ناشــی از
مصرف داروهای ضدکرونایی اتفاق میافتاد که با تغییر دارو این مشکل برطرف
یشــد .او میگویــد که متاســفانه باید بگوییــم تقریبا همــه بیمــاران کرونایی از
م
خشــکی دور لــب در دوران بیمــاری و دوران نقاهــت گالیه میکردنــد .زمانی این
عارضه اتفــاق میافتــد که عفونــت در بدن فرد شــروع شــده و در حال گســترش
است .در واقع هر چقدر پوســت اطراف لب خشکتر میشده ،نشان میداد که
عفونت در بدن فرد بیشتر شده است .در این مواقع ما به هشت بیماران توصیه
میکردیم کهآببیشتریمصرف کنند.

