
ETFAD- EADV துண்டுப்பிரசுரம் 

 

கூர்ஒவ்வாமைத் த ால்அழற்சி (அட்த ாபிக் ட ர்ைடைடிஸின் - AD) என்றால் என்ன? 

 

அரிக்கும் த ோலழற்சி என்பது வீக்கமடைந் (சிவந் , வீக்கமடைந் , செதில் மற்றும் நடமச்ெல்  ன்டம 

சகோண்ை) ெருமத்ட  விவரிக்க பயன்படுத்தும் ஒரு சபோதுவோன செோல். அரிக்கும் த ோலழற்சியில் அடிக்கடி 

உருவோகும் ஓர் வடக கூர்ஒவ்வோடமத் த ோல்அழற்சி (AD) ஆகும். இது அட்தைோபிக் எக்ஸிமோ அல்லது 

நரம்பியல் த ோலழற்சி (நியூதரோசைர்மோடிடிஸ்) என்றும் அடழக்கப்படுகிறது. நீங்கள் அல்லது உங்கள் 

பிள்டைக்கு AD (அரிக்கும் த ோலழற்சியின் மற்சறோரு வடிவம் அல்லோது) என்பட  அறிய சிறந்  வழி உங்கள் 

மருத்துவடர அணுகுவ  ோகும். த ோல் மருத்துவர்கள், குழந்ட  மருத்துவர்கள், ஒவ்வோடம நிபுணர்கள் 

மற்றும் சில சபோது பயிற்சியோைர்கள் AD க்கு சிகிச்டெயளிப்பதில் டகத ர்ந் வர்கள். உங்களுக்கு AD 
இருக்கிற ோ என்பட  அறிய சபோதுவோக இரத்  பரிதெோ டன அல்லது ஒவ்வோடம பரிதெோ டனகள் 

த டவயில்டல. 

 

கூர்ஒவ்வாமைத் த ால்அழற்சி (அட்த ாபிக் த ாலழற்சி) எவ்வளவுதூரம் ட ாதுவாக ஏற் டுகின்ற ஒரு த ாய் ? 

 

AD ஒரு சபோதுவோக ஏற்படும் தநோய் ஆகும். ஐதரோப்போவில் 10-15% குழந்ட கள் மற்றும் 3-5% சபரியவர்கள் 

ADஆல்  போதிக்கப்படுகின்றனர், ஆனோல் இந்  நிகழ்டம மோறுபடும். கிரோமப்புறங்கடை விை சபரிய 

நகரங்களிலும், ச ோழில்மயமோன நோடுகளிலும் A.D அதிகைவில் ஏற்படுகின்றது. இ ற்கோன கோரணம் 

இன்னும் ச ளிவோகத் ச ரியவில்டல, ஆனோல் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வோழ்க்டக முடற கோரணிகள் 

சபரும்போலும்  ோக்கம் செலுத்தும் கோரணிகைோக கரு ப்படுகின்றது. 

 

அட்த ாபிக் த ாலழற்சிமை எவ்வாறு கண் றிவது? 

 

AD ஆல் போதிக்கப்பட்ை சபரியவர்கள் மற்றும் குழந்ட கள் சபோதுவோக வீக்கமோன, வறண்ை மற்றும் அரிப்பு 

த ோலில் ெமச்சீரோன சிவந்  திட்டுகடைக் சகோண்டிருப்போர்கள். இந்  திட்டுகள் கன்னங்களில் (குறிப்போக 

குழந்ட களில்), டககள்,  கோல்கள், மணிக்கட்L ஆகியவற்றில் அடமந்திருக்கலோம் மற்றும் சபரும்போலும் 

வைடமடய போதிக்கும். AD திட்டுகளின் இருப்பிைம் ஒவ்சவோரு நபடரயும் ெோர்ந்துள்ைது மற்றும் உைல் 

தமற்பரப்பில் எங்கும் இருக்கலோம். சில தநரங்களில், AD நீண்ை கோலமோக இருக்கும்தபோது த ோல் 

 டிப்போகலோம். சில தநரங்களில் AD த ோல் அழுடக, கசிவு அல்லது விரிவடையும்தபோது இரத் ப்தபோக்கு 

ஏற்பைலோம், குறிப்போக தீவிரமோன அரிப்புக்குப் பிறகு. AD எப்தபோதும் நடமச்ெடல ஏற்படுத்துகிறது, சில 

ெமயங்களில் வலி அல்லது எரிவும் ஏற்படும். 

 

அத ாபிக் த ாலழற்சி ஏற்   காரணம் என்ன? 

 



AD இற்கோன கோரணம் என்ன என்பது ச ளிவோகத் ச ரியவில்டல. AD இற்கு ஒரு கோரணம் என்று  னியோக 

இல்டல. தநோசயதிர்ப்பு செயலிழப்பு மற்றும் த ோல்  டை செயலிழப்பு தபோன்ற பல பிறவி மற்றும் 

உள்வோங்கப்பட்ை கோரணிகள் ஒன்றுைசனோன்று இடணந்து தநோடய உருவோக்குகின்றன. 

 

அத ாபிக் த ாலழற்சி ஒரு ஒவ்வாமைைா ? 

 

AD என்பது ஒரு சிக்கலோன தநோயோகும், தமலும் AD ஏற்படுவ ற்கோண ஒரு சபரிய பங்டக ஒவ்வோடம 

செயலிழப்பு வகிக்கிறது. ஒவ்வோடம என்பது மகரந் ங்கள், உணவுகள், வீட்டு தூசிப் பூச்சி மற்றும் பிற 
ஒவ்வோடம தபோன்ற சபோதுவோக போதிப்பில்லோ  சபோருட்களுக்கு உைலின் தநோசயதிர்ப்பு ச ோகுதி தீங்கோன 

விடைவிடன ஏற்படுத்துவ ோகும். சில AD தநோயோளிகளில், இந்  ஒவ்வோடம மருந்துகள் AD இன் 

விரிவடையத் தூண்ைக்கூடும். இருப்பினும், சபரும்போன்டமயோன AD தநோயோளிகள் ஒரு உணடவப் 

பின்பற்றக்கூைோது. எல்லோ உணவுகளும், குறிப்போக குழந்ட களுக்கு, ஒரு மருத்துவருைன் ஆதலோசிக்கப்பை 

தவண்டும், இல்டலசயனில் ஒரு உணவு தீங்கோக மோறிவிைக்கூடும். 

 

அத ாபிக் த ாலழற்சி த ாக்கு என்ன? 

 

அட்தைோபிக் த ோலழற்சி என்பது அரிக்கும் த ோலழற்சியின் நீண்ைகோல வடிவமோகும், இது சபரும்போலும் 

குழந்ட  பருவத்தில் ச ோைங்குகிறது, குழந்ட கள் வைரும்தபோது சபரும்போலும் தமம்படும், ஆனோல் சில 

ெமயங்களில் இைடமப் பருவம் வடர நீடிக்கும். சிலருக்கு வயதுவந்  கோலத்தில் AD மு ன் மு லில் 

ஏற்பைலோம். நோட்பட்ை தநோயுைன் ச ோைர்புடைய கோரணிகைோக இைநிடலப் பருவ தநோய் ஆரம்பம் மற்றும் 
ஆஸ்துமோ மற்றும் தவனிற்கோலச் ெளிக் கோய்ச்ெல் தபோன்ற ஒவ்வோடம தநோய்களின் இருப்பு ஆகியடவ 

அைங்கும். 

த ால் சவடிப்பு என்றால் என்ன? 
 

த ோல் சவடிப்பு என்பது கடுடமயோன நடமச்ெல் மற்றும் மிகவும் வீக்கமடைந்  வலியுைன் கூடிய த ோல். 
சிலர் மோற்றம்மடைந்து சகோள்ளும் கடுடமயோன த ோல் சவடிப்டபயும் மற்றும் இன்னும் சிலர் அடமதியோன 

கட்ைங்கடை தலெோன நடமச்ெல் மற்றும் ெருமத்தில் சிறிய அழற்சியுைன் அனுபவிக்கலோம். த ோல் 

சவடிப்புகளிற்குகளுக்கு இடையில் கூை, த ோல் சபரும்போலும் சவப்பநிடல மோற்றங்கள் அல்லது மன 

அழுத் ம் அல்லது எரிச்ெலூட்டும் த ோல்  யோரிப்புகளுக்கு மிகவும் ஏதிர்விடனப்பு சகோண்ைது. இருப்பினும், 

உங்கள் த ோல் ச ோைர்ந்து அரிப்பு மற்றும் வீக்கமடையும் தபோது, த ோல் சவடிப்பிடன ச ளிவோக 

அடையோைம் கோண்பது கடினம். 

 

அட்த ாபிக் த ாலழற்சி த ாைாளிகளுக்கு த ால் டவடிப்பு ஏற் டுவ ற்கு என்ன காரணம்? 

 

த ோல் சவடிப்பு ஏற்படுத்தும் தூண்டு ல் கோரணிகள்  னிநபர்களிடைதய தவறுபடுகின்றன. சில 

உன்ன மோன தூண்டு ல்கைோவன வோனிடல மோற்றங்கள், சூைோன குளியல், குமிழி குளியல், கடுடமயோன 

ெவர்கோரம், சவப்பம், கம்பளி, வோெடன திரவியம், த ோல் சபோருட்கள், வியர்டவ, உணர்ச்சிகைோல் ஏற்படும் 



மன அழுத் ம் அல்லது சில உணவுகடை உண்ணு ல் ஆகும்.  ோழ்ந்  சவப்பநிடல மற்றும் ஈரப்ப ம் உள்ை 

மோ ங்களில் த ோல் சவடிப்புகடை அதிகம் கோணலோம். தமலும், போக்டீரியோ மற்றும் டவரஸ் ச ோற்றுகள் 

இட  கடுடமயோக்கும். 

 

மிகவும் கடுமைைான அட்த ாபிக் த ாலழற்சியின் விமளவுகள் என்ன? 

 

கடுடமயோன ADனோல் தூக்கம் இழப்பு மற்றும் தெோர்வு, நோட்பட்ை மன அழுத் ம் மற்றும் மனச்தெோர்வு 

ஏற்படுவ ற்கோன வோய்ப்புகள் அதிகம். அடனத்து வயது தநோயோளிகள் மற்றும் அவர்கைது குடும்பங்களின் 

வோழ்க்டகத்  ரத்தில் AD குறிப்பிைத் க்க  ோக்கத்ட  ஏற்படுத் க்கூடும். உங்கள் AD உங்கடை 
தெோகமோக்குகிறது அல்லது உங்கள் ெமூக அல்லது  னிப்பட்ை வோழ்க்டகடய ச ோந் ரவு செய்கிறது என்று 

நீங்கள் உணர்ந் ோல் உங்கள் மருத்துவரிைம் தபசுவது மிகவும் முக்கியம். உங்கள் பிள்டைக்கு AD உைன் 
தூக்கப் பிரச்சிடனகள் இருந் ோல், அது பள்ளியில் சில கற்றல் சிக்கல்கடை ஏற்படுத் க்கூடும் அல்லது உங்கள் 

ச ோழில் நைவடிக்டககளில்  ோக்கத்ட  ஏற்படுத் க்கூடும் என்பட  அறிந்து சகோள்ளுங்கள்.   

 

அட்த ாபிக் த ாலழற்சி சிகிச்மைமைப்  ற்றி ட ரிந்து டகாள்ள தவண்டிை மூன்று முக்கிைைான வி ைங்கள் 

 

சுகோ ோர வழங்குநர்களுைனோன  வறோன புரி ல்கடைத்  விர்க்க மூன்று விையங்கடை புரிந்துசகோள்வது 

மிகவும் முக்கியம்: 

 

1. AD ஒரு நோள்பட்ை தநோய், இது சபரும்போலோன ெந் ர்ப்பங்களில் பல ஆண்டுகள் நீடிக்கும். சபரும்போலோன 

குழந்ட கள் வைரும்தபோது அவர்கள் குணமடைந்து விடுவோர்கள். ஆ லோல், நீங்கதைோ அல்லது உங்கள் 

பிள்டைதயோ அவர்களின் வோழ்நோள் முழுவதும் AD ச ோைரும் என அச்ெம் சகோள்ை த டவயில்டல. 

சபரியவர்கள் ADயினோல்  போதிக்கப்பட்ைவர்கைோக இருக்கும்தபோது கூை, அவர்கள் சபரும்போலும் 

அடமதியோன மற்றும் நீண்ை நிடலயோன கோலங்கடை அனுபவிக்கிறோர்கள். 

2. AD ஒரு ஒவ்வோடம கோரணியோல் உருவோவது இல்டல, ஆனோல் உணவுக்கு எதிரோன ஒவ்வோடம AD உைன் 

இடணந்திருக்கலோம் மற்றும் சில தநரங்களில் த ோல் சவடிப்டப தூண்டுகிறது. 

3. ஒரு எளிய குறுகிய சிகிச்டெயோல் AD ஐ குணப்படுத்  முடியோவிட்ைோலும் (நுண்ணுயிர் சகோல்லிகைோல் ஒரு 

ச ோற்டற குணப்படுத் ப்படுவது தபோல்), AD ஐ நீண்ை கோலத்திற்கு கட்டுப்படுத்  முடியும். இ னோல் 

தநோயோளிகளின் வோழ்க்டக முடிந் வடர இயல்போக இருக்கும். நன்கு நைத் ப்பட்ை சிகிச்டெயோனது தநோய்க்கு 

குறிப்பிைத் க்க வித்தியோெத்ட  ஏற்படுத்தும். 

 

அன்றா  வாழ்க்மகயில் அத ாபிக் ட ர்ைடைடிஸின் சிவப்பு திட்டுகள் / அழற்சிற்கு எவ்வாறு 

சிகிச்மைைளிப் து? 

 



• சிவப்பு திட்டுகளுக்கு சிகிச்டெயளிக்க தமற்பூச்சு மருந்து பூச்ெோன ஸ்டீரோய்டு அடிக்கடி 

பயன்படுத் ப்படும். சபரும்போலோன தநரம் தமற்பூச்சு மருந்து பூச்ெோன ஸ்டீரோய்டு தினமும் ஒரு 

முடற மட்டுதம பயன்படுத் ப்படுகின்றன, முன்னுரிடம மோடலயில். 

• தமற்பூச்சு மருந்து பூச்ெோன ஸ்டீரோய்டு சவவ்தவறு அைவிட்ை அலகுகளிலும் (தலெோன, மி மோன, 

ெக்திவோய்ந் ) மற்றும் சவவ்தவறு உருவோகங்களிலும் (கிரீம்கள், களிம்புகள், தலோஷன்கள், நுடரகள்) 

கிடைக்கின்றன. தநோயோளியின் வயது மற்றும் திட்டுகளின் இருப்பிைத்திற்கு ஏற்ப உங்கள் மருத்துவர் 

மிகவும் சபோருத் மோன சைோஸ் மற்றும் உருவோக்கத்ட  பரிந்துடரப்போர். 

• சிவப்பு திட்டுகளுக்கு சிகிச்டெயளிக்க அடிக்கடி பயன்படுத் ப்படும் மற்சறோரு மருந்து தமற்பூச்சு 

கோல்சினியூரின்  டுப்போன்கள் (டி.சி.ஐ) ஆகும். 

• ைோக்தரோலிமஸ் களிம்பு மற்றும் டபமக்தரோலிமஸ் கிரீம் ஆகிய இரண்டு சவவ்தவறு வடிவங்களில் 

மட்டுதம டி.சி.ஐ கிடைக்கிறது. 

• சிவப்பு திட்டுகளுக்கு டி.சி.எஸ் அல்லது டி.சி.ஐ உைன் சிகிச்டெயளிப்பது முக்கியம், ஏசனனில் இது 

தநோய் செயல்முடறடய தமலும் உந்தும் நடமச்ெல் மற்றும் அரிப்புகடைக் குடறப்ப ற்கோன சிறந்  

வழியோகும். 

• ஆண்டிஹிஸ்ைமின்கள் மயக்கும் பண்புகடைக் சகோண்டிருக்கோ  ெந் ர்பத்தில் AD இல் நடமச்ெலுக்கு 

அரி ோகதவ உ வுகின்றன. 

• சிவப்பு திட்டுகளுக்கு சிகிச்டெயளிப்பது உங்கள் த ோல்  டைடய வலுப்படுத்  பங்களிக்கிறது. 

• நடமச்ெல் நீங்கும் வடர மற்றும் சிவப்பு திட்டுகள் மடறந்து, த ோல் மீண்டும் சமன்டமயோக மோறும் 

வடர டி.சி.எஸ் மற்றும் டி.சி.ஐ பயன்படுத் ப்பை தவண்டும். விடரவோன மீள் தநோய் உருவோக்கத்ட  

 விர்ப்ப ற்கு டி.சி.எஸ் அல்லது டி.சி.ஐ டய சீக்கிரம் நிறுத் ோமல் இருப்பது மிகவும் முக்கியம். 
அதிர்சவண் அணுகுமுடறயில் படிப்படியோக  டுப்பது சிறந் து மற்றும் பரோமரிப்பு கட்ைத்தில் 

வோரத்திற்கு 2-3 முடற த ோல் சவடிப்டப  டுக்கும் சிகிச்டெ சில தநரங்களில் 

பயன்படுத் ப்படுகிறது. 

• மனதில் சகோள்ை தவண்டிய மற்சறோரு முக்கியமோன விஷயம், சிவப்பு திட்டுகள் த ோன்றியவுைன் 

டி.சி.எஸ் அல்லது டி.சி.ஐ.பயன்படுத்  ஆரம்பிக்க தவண்டும். த ோல் இைஞ்சிவப்பு நிறமோக மோறி 

ெற்று கரடுமுரைோன ோக மோறுவட   விற்ப ற்கு நிறுத் ோமல் ச ோைர தவண்டும். கடுடமயோன த ோல் 

சவடிப்பு ஏற்படும் வடர கோத்திருக்க தவண்ைோம். சிகிச்டெடயத் ச ோைங்குவ ற்கு முன்பு நீங்கள் 

அதிக தநரம் கோத்திருந் ோல், த ோல் சவடிப்பிற்கு சிகிச்டெயளிப்பது மிகவும் கடினமோக இருக்கும். 

• சில ெமயங்களில் சிகிச்டெயின் செயல்திறடன அதிகரிப்ப ற்கோக உங்கள் மருத்துவர் தமற்பூச்சு 

ஸ்டீரோய்டு பயன்போடுகளுக்கு தமல் ஈரமோன கட்டுகடை பரிந்துடரப்போர். 

 

அத ாபிக் த ாலழற்சியில் த ால்  ராைரிப்புக்கான ட ாதுவான  ரிந்துமரகள் ைாமவ?  

 

• சமன்டமயோன, வோெடன திரவியங்கள் தெர்க்கப்பைோ     யோரிப்புகடை (செயற்டக ெவர்க்கோரம்) 

பயன்படுத் வும், தெோப்பு பயன்படுத் க் கூைோது.  

• நீடித்  சூைோன நீரில் குளியடல  விர்க்கவும், மி மோன சூட்டில் குறுகிய குளியல் / த ோய் டல 

தமற்சகோள்ைவும்  (5-10 நிமிைங்கள்) . 

• குளியலுக்கோன  ைடவகள்(Frequency) குறித்து ச ளிவோன பரிந்துடர எதுவும் இல்டல. ஒவ்சவோரு 

நோளும் அல்லது இரு நோட்களுக்கு ஒரு  ைடவ குளிப்பது  நன்று என ச ரிகிறது.  



• குளித் பின் அல்லது த ோய்ந் பின் த ோல் உலர்வோக ச ரியுமிைத்து ஒரு சமன்டமயோக்கிடய 

(Emollient) பயன்படுத்துங்கள். நீங்கள் எதமோலியண்ட்டைப் பயன்படுத்துவ ோல் த ோல்  சகோஞ்ெம் 

ஈரத் ன்டமயுைன் இருக்கும்.  

• உங்கள் த ோல்  டைடய வலுப்படுத்  ஒரு emollient ஐ  வறோமல் பயன்படுத்துவது சிறந்  

வழியோகும். இது மோடல அல்லது கோடலயில் பயன்படுத் ப்பைலோம், குறிப்போக T.C.S அல்லது T.C.I 

உைன் அழற்சி எதிர்ப்பு சிகிச்டெயுைன் இடணத்து (கீதழ போர்க்க.). 

• அழற்சி எதிர்ப்பு சிகிச்டெயுைன் இடணக்கும்தபோது, அழற்சி எதிர்ப்பு ப ோர்த் த்ட  பயன்படுத்திய 

பிறகு எதமோலியண்ட்ஸ் பயன்படுத் ப்பை தவண்டும். 

• சமன்டமயோக்கி முடிந் வடர ஒவ்வோடமடய ஏற்படுத் ோ  ோக இருக்க தவண்டும். உங்கள் அல்லது 

உங்கள் குழந்ட யின் சபோருத் ப்போட்டிற்கு ஏற்ப, த ோல் வறட்சியின் அைவு மற்றும் பருவத்ட ப் 

சபோறுத்து நீங்கள் ஒரு களிம்பு (பிசுக்குள்ை) அல்லது கிரீம் (இலகுவோன) பயன்படுத் லோம். 

• சில தநரங்களில் மிகவும் வீக்கமடைந்  த ோலில் எதமோலியண்ட்கடைப் பயன்படுத்துவது எரியும் 

உணர்ச்சிகடை ஏற்படுத் க்கூடும். இது எதமோலியண்ட்ஸ் கூறுகளுக்கு ஒவ்வோடம என்று சபோருள் 

சகோள்ைக்கூைோது. சில தநரங்களில் உங்கள் மருத்துவர்  கடுடமயோன விடைவுகளின் தபோது  சில 

நோட்களுக்கு சமன்டமயோக்கிடய நிறுத் ச் செோல்வோர்.  

  

தைற்பூைப் டுகின்ற ஸ்டீராய்டு ைருந்துகள் ஆ த் ானமவைா? 

 

தமற்பூெப்படுகின்ற ஸ்டீரோய்டு சபோதுவோக மிகவும் பயனுள்ை மற்றும் போதுகோப்போனடவ, ஆனோல் AD 

சகோண்ைவர்களுக்கு அடிக்கடி அவற்டறப் பயன்படுத்துவதில் அச்ெம் இருக்கும். தமற்பூெப்படுகின்ற 

ஸ்டீரோய்டு மருந்திகடை வோய்வழி ஊக்க மருந்துகளிலிருந்து தவறுபடுத்  தவண்டும் (மோத்திடர அல்லது 

சிரப் வடிவத்தில் எடுக்கப்படும் ஸ்சைரோய்டுகள்). வோய்வழி ஸ்சைரோய்டுகள் மருந்துகடை விை 

தமற்பூெப்படுகின்ற ஸ்சைரோய்டுகள் மருந்துகள் மிகவும் போதுகோப்போனடவ, ஏசனனில் அடவ முழு 

உைடலயும் போதிக்கோமல் வீக்கமடைந்  த ோலில் தநரடியோகப் பயன்படுத் ப்படுகின்றன. உங்கள் மருத்துவர் 

பரிந்துடரத் படி குறுகிய AD இல் தமற்பூச்சு ஊக்க மருந்துகள் பயன்படுத் ப்படும்தபோது பக்க விடைவுகள் 

மிகவும் அரி ோனடவ.  விர அடவ எரிவுகடைத்  டுக்க பரோமரிப்பு சிகிச்டெகளில் பயனுள்ை ோக இருக்கும். 

இருப்பினும், நீங்கள் AD உைன் கட்டிைடமப்பருவம் அல்லது இைம்பருவமோகதவோ இருந் ோல், பக்க 
விடைவுகடைத்  விர்க்க இரண்டு குறிப்பிட்ை சூழ்நிடலகடைப் பற்றி நீங்கள் அவ ோனமோக இருக்க 

தவண்டும்: 

 

• வலிடம கூடிய தமற்பூெப்படுகின்ற ஸ்சைரோய்டு மருந்துகள் ஒவ்சவோரு நோளும் ஒரு மோ த்திற்கு 

தமல் முகத்தில் பயன்படுத் க்கூைோது, ஏசனனில் இது த ோல் பலவீனம் மற்றும் சிவப்போ டல 

தூண்ைக்கூடும். இடைப்பட்ை பயன்போடு, உ ோரணமோக இரண்டு நோட்களுக்கு ஒருமுடற அல்லது 

வோரத்திற்கு 2 முடற தமற்பூச்சு ஊக்க மருந்துகடைப் பயன்படுத்துவது பக்கவிடைவுகளின் 

அபோயத்ட க் குடறக்கும். 

• ச ோடைகள் மற்றும் மோர்பகத்தின் (சபண்களில்) உட்புறத்தில் நீண்ை கோலத்திற்கு தமற்பூச்சு 
ஸ்சைரோய்டு மருந்துகடைப் பயன்படுத்துவது குறிப்போக இைம் பருவத்தினருக்கு த ோலில் 

அடையோைங்கள் ஏற்பைக்கூடும். இத தபோல், AD உள்ை கர்ப்பிணிப் சபண்கள் இழுடவ  
அடையோைங்கடை  விர்ப்ப ற்கோக அடிவயிற்றில் ஸ்சைரோய்டுகடைப் பயன்படுத்தும்தபோது 

எச்ெரிக்டகயோக இருக்க தவண்டும். 



 

அட்த ாபிக் த ாலழற்சிக்கு தைற்பூைப் டும் கால்சினுரின் நிதராதிகள் (T.C.I) என்றால் என்ன? 

 

உங்கள் மருத்துவர் உங்களுக்கு பிசமக்தரோலிமஸ் (Pimecrolimus) அல்லது ைோக்தரோலிமடை (Tacrolimus) 

பரிந்துடரத்திருக்கலோம். இடவ ‘தமற்பூெப்படும் கோல்சினுரின் நிதரோதிகள்’ எனப்படும் ஸ்டீரோய்டு இல்லோ  

தமற்பூச்சு சிகிச்டெகள். அடவ தமற்பூச்சு ஊக்க மருந்துகடை விை திறடமயோனடவ அல்ல, ஆனோல் 

உங்களுக்கு நீண்ை கோலம் AD இருந் ோல், குறிப்போக முகம் அல்லது கண் இடமகளில் இருந் ோல் 

பயனுள்ை ோக இருக்கும்.  பரோமரிப்பு  கட்ைத்தில் கடுடமயோன  ோக்கங்கடை  விர்ப்ப ற்கு  உைலில் ஓர் 

இைத்தில்  நிடலக்கவும் அடவ பயனுள்ை ோக இருக்கும். ைோக்தரோலிமஸ் மற்றும் பிசமக்தரோலிமஸ் 

இரண்டும் குழந்ட கள் மற்றும் சபரியவர்களில் பயன்படுத்  போதுகோப்போனடவ. தமற்பூச்சு கோல்சினியூரின் 

 டுப்போன்கள் புற்றுதநோடய ஏற்படுத் க்கூடும் என்ப ற்கு எந்  ஆ ோரமும் இல்டல. இந்   யோரிப்புகள் 

இழுடவ அடையோைங்கடை ஏற்படுத் ோது, ஆனோல் குறிப்போக சிகிச்டெயின் ஆரம்பத்தில் சகோட்டு ல் 

தபோன்ற ஒரு உணர்ச்சிடய ஏற்படுத் க்கூடும். 

 

த ால் த ாய்த்ட ாற்றுகள்  ற்றி குறிப்பிடுக? 

 

உங்களுக்கு AD இருந் ோல், ஒன்று அல்லது பல த ோல் ச ோற்று ெந் ற்பங்களுக்கு உள்ைோகி இருந்திருக்கலோம். 

 

• AD  போதிக்கப்பட்ைவர்களில் த ோல்  டை உடையக்கூடியது மற்றும் போக்டீரியம் Staphylococcus 

aureus தபோன்ற சில நுண்ணுயிரிகள் ெருமத்தின் தமற்பரப்பில், அழற்சியற்ற த ோலில் ஏரோைமோக 

உள்ைன. Staphylococcus aureus கோரணமோன த ோல் தநோய்த்ச ோற்றுகள் த ோலில் வலியுடைய 

மஞ்ெள் நிற சபோருக்குடை ஏற்படுத்தி உங்கள் AD நிடலடய தமோெமோக்கும். உங்கள் மருத்துவர் 

பரிந்துடரக்கும் நுண்ணுயிர் சகோல்லிகளுைனோன சிகிச்டெ த டவப்பைலோம், ஆனோல் சபரும்போலும் 

ஸ்டீரோய்டு கிரீம்களின் பயன்போடு மூலம் தீர்க்கப்பைலோம். நீர்த்  சவளிற்றி அல்லது பிற 

கிருமிசகோல்லிகளும் இங்கு உ வக்கூடும். உங்களுக்கு எடவ சபோருத் மோனடவ என்பட  அறிய 

உங்கள் மருத்துவடர அணுகவும். 

•  AD உள்ைவர்கள் செர்சபஸ் தபோன்ற டவரைோல் த ோல் தநோய்த் ச ோற்று ெந் ற்பங்களுக்கு 

உள்ைோகி இருந்திருக்கலோம். ஆடகயோல், செர்சபஸ் டவரஸின் (Eg:ெளி புண்கள்) அறியப்பட்ை 
அல்லது ெந்த கிக்கப்படும் வரலோற்டறக் சகோண்ை குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும் தநோய்கலத்தில் 

AD ஆல் பீடிக்கப்பட்ைவரிைமிருந்து விலகி இருக்க தவண்டும். 

  

 

அத ாபிக் த ாலழற்சிமை எப்த ாது ைற்றும் எப் டி உட் ரவும் ைருந்துகளு ன் சிகிச்மைைளிக்க தவண்டும்? 

 

சபரும்போலோன AD தநோயோளிகளுக்கு எதமோலியண்ட்ஸ் மற்றும் தமற்பூச்சு அழற்சி எதிர்ப்பு கிரீம்களுைன் 

இடணத்து  நன்கு சிகிச்டெயளிக்க முடியும். கடுடமயோன AD தநோய்கடைக் கட்டுப்படுத்  உட்பரவும் 



மருந்துகள் த டவப்பைலோம். இந்  மருந்துகள் வோயோல் மோத்திடரகைோகதவோ அல்லது த ோலடி 

ஊசிகைகதவோ வழங்கப்பைலோம். வோய்வழி ஸ்டீரோய்டு மருந்துகள் சில ஆபத்துகடையும், சிறிய 

நன்டமடயயும் சகோண்டிருப்ப லும், சபரும்போலும் அடவ  விர்க்கப்பை தவண்டும். டெக்தைோஸ்தபோரின் ஏ

(Cyclosporine A) என்பது தவகமோக செயல்படும், பல ஐதரோப்பிய நோடுகளில் உரிமம் சபற்ற தநோசயதிர்ப்பு 

 டுப்பு மருந்து ஆகும். சமத்த ோட்சரக்தைட் (Methotrexate), அெோதிதயோபிடரன் (Azathioprine) மற்றும் 

டமக்தகோசபதனோதலட் (Mycophenolate) ஆகியடவ சமதுவோக செயல்படும் தநோசயதிர்ப்புத்  டுப்பு 

மருந்துகள், அடவ சில தநரங்களில் அனுபவம் வோய்ந்  நிபுணர்கைோல் பயன்படுத் ப்படுகின்றன. 

டுபிலுமோப் (Dupilumab) என்பது ஐதரோப்பிய ஒன்றியத்தில் ெமீபத்தில் உரிமம் சபற்ற ஒரு புதிய உயிரியல் 

மருந்து ஆகும். இது தநோசயதிர்ப்பு ச ோகுதியின் AD தநோயோளிகளுக்கு அதி ச ோழிற்போட்டை  உடைய

பகுதிடய மட்டுதம இலக்கோக ச ோழில்படுகிறது. AD இன் உைல் ச ோகுதிகடை ஊடுருவும் சிகிச்டெ 

அனுபவம் வோய்ந்  நிபுணர்கைோல் மட்டுதம வழங்கப்பை தவண்டும். 

அட்தைோபிக் சைர்மடிடிஸ் (ETFAD) பற்றிய ஐதரோப்பிய பணிக்குழு ெோர்போக செபோஸ்டியன் போர்பதரோட், 

கிறிஸ்டியன் சவஸ்ைர்கோர்ட், ஆண்ட்ரியோஸ் சவோல்லன்சபர்க்; பிப்ரவரி 2018 
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