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Gözətrafı nahiyədə xüsusilədə göz qapaqlarında ekzema xəstəliyi (periorbital ekzema – PE) çox rast 

gəlinir. Xəstəlik 40 yaşdan sonra daha çox yayılmışdır. Ekzema xəstəliyində xəstənin əsas narahatçılığı 

göz qapaqlarında quruluq, qaşınma, kəpəklənmə və qızartı olur. Həmçinin xəstələr estetik görüntü 

baxımından da narahat olurlar. Xəstəliyin yaranmasında bir çox faktorlar vardır. Gözətrafı nahiyə açıq 

olduğu üçün ətraf mühitlə kontaktı nəzərə alaraqdan deyə bilərik ki, xəstəliyin yaranmasında allergiya 

və qıcıqlandırıcı faktorların təsiri mühüm sayılır. Digər tərəfdəndə xəstəliyin qadınlarda daha çox rast 

gəlinməsi (kosmetik vasitələrin istifadəsi baxımından) allergiya faktorlarını önə çəkir. Eləcədə hər gün 

istifadə etdiyimiz məhsullar (sabun, şampun, parfum və s.) xəstəliyin yaranmasına səbəb ola bilər. 

İstənilən halda ədəbiyyat məlumatlarında da xəstəliyin yaranmasında allergiya faktorları, kontakt 

qıcıqlandırıcı təsir çox mühüm sayılır. Eləcədə xəstəliyin inkişafında atopik qurluşlu dərisi olanlar da 

risk qrupu sayılırlar. Bundan başqa PE-nin yaranmasında immunitetin zəifləməsi, irsi meyylilik, iqlim 

dəyişməsi, fəsil dəyişməsi, stress faktoru və hormonal pozulmalarında rolu göstərilməkdədir. Allergik 

faktorların xəstəliyin inkişafında rolunu nəzərə alaraqdan ilk olaraq anamnestik məlumatlara istinad 

edərək müxtəlif allergik sınaqlar aparıla bilər. Bu sınaqları (yama testi, dəri dəlmə testi) aparmaqla 

allergiyaya səbəb olan maddələr müəyyən olunur ki, xəstəliyin müalicəsində bu çox önəmlidir.   
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rolunu nəzərə alaraqdan ilk olaraq anamnestik məlumatlara istinad edərək müxtəlif 

allergik sınaqlar aparıla bilər. Bu sınaqları (yama testi, dəri dəlmə testi) aparmaqla 

allergiyaya səbəb olan maddələr müəyyən olunur ki, xəstəliyin müalicəsində bu çox 

önəmlidir [15]. Ekzema xəstəliyinin gözətrafında çox rast gəlinməsi heç də təsadüf 

deyil. Yəni xəstəliyin bu nahiyədə yaranması üçün anatomik fizioloji şərait var. Göz 

qapaqları insan bədəninin ən həssas nahiyələrindən biridir. Göz qapaqlarının dərisi 

bədənin digər nahiyələrindəki dərilərdən nisbətən incə olan 2 mm qalınlığındakı üz 

dərisindən belə 4 dəfə daha nazikdir [19]. Göz qapaqlarının dərisi qıcıqlandırıcı və 

allergik maddələrə qarşı çox həssasdır. Tüklü dəri, üz və əllərdə istifadə olunan hər 

hansı bir maddə bu nahiyələrdə dəyişikliyə səbəb olmadan ektopik lokalizasiyada PE 

meydana gətirə bilər. Təzahürlərin mühüm bir qisimində PE-yə səbəb olan etioloji 

faktoru ortaya çıxarmaq və sübut etmək çətindir. Periorbital nahiyədəki təzahürlərin göz 

xəstəliyinin (konyuktivit, blefarit) klinik forması ola biləcəyi ehtimalı da yaddan 

çıxarılmamalıdır [14]. Bundan başqa xəstəliyin yaranmasında atopik dəri qurluşlununda 

əhəmiyyəti vardır. 

Ekzema bəzi hallarda allergiya nəticəsində inkişaf etsədə allergik xəstəlik deyil. 

Ekzemanın uşaqlarda tez tez yaranması allergiya faktını önə çəkir. Bu cür uşaqlarda 

araşdırdıqda bu müxtəlif allergiyalar, qida allergiyaları, süni uşaq yeməklərinə qarşı 

allergiyalar və s. ola bilər. Hətta bu uşaqlarda xəstəlik tədricən sağalanda, yenidən 

allergiya yarandıqda xəstəlik kəskinləşir. Ona görədə xüsusilə qida allergiyalarına bağlı 

ekzema aşkarlanıbsa müalicədə bu kimi qidaların pəhrizinə ehtiyac olur [17]. 

Periorbital nahiyənin xüsusiyyətləri 

Çox incə dermal quruluşu olan, periokulyar nahiyədə allergik və ya qıcıqlandırıcı 

reaksiyaların inkişafı üçün uyğun bir zəmin meydana gətirən digər xüsusiyyət də dəriyə 

hopmanın artmasıdır. Dəriyə hopmanın artması ən çox qadınlarda, uşaqlarda və 

yaşlılarda müşahidə edilir [17-27]. 

Bu səbəblərlə, göz qapağı dərisi qıcıqlandırıcı və allergik maddələrə qarşı 

olduqca həssasdır və göz qapaqlarında ən tez-tez rast gəlinən dermatoz kontakt 

dermatitidir [19]. Aparılan müxtəlif tədqiqatlarının nəticəsində 29%-dən 77%-ə qədər 

[3,10-25] nisbətdə rast gəlinən allergik kontakt dermatitin (AKD) ən vacib səbəbinin PE 

olduğu aşkar edilmişdir. Çox incə və həssas göz qapaqları qadın cinsindən olanların 



əksəriyyətində dərinin makiyajla örtülü olması faktına görə PE-nin yaranmasında 

kosmetikanın xüsusi rolu olduğunu ön olana çıxarır [19]. 

PE-nin mühüm üstünlüyü ondan ibarətdir ki, hətta aktiv təmas yerinin 

lokallaşdırılması halında belə klinik nəticələrə səbəb ola bilər. Ektopik ekzema adlanan 

bu halın ən təəccüblü xüsusiyyəti maddənin tətbiq olunduğu nahiyənin heç də təsirə 

məruz qalmamasıdır [22]. Nümunə olaraq dırnaq lakında olan toluol-sulfonamid-

formaldehid qatranı (TSFQ) ilə əlaqəli olan kontakt ekzemanın bronxial tutulma 

yaratmadan PE-yə səbəb olması göstərilə bilər [19]. Bununla yanaşı, saç boyası və üzə 

tətbiq olunan makiyaj məmulatları göz qapaqları ilə məhdudlaşan allergik və 

qıcıqlandırıcı reaksiyalara səbəb ola bilər [22]. Tüklü dəri, üz və ya əllərdə istifadə 

olunan hər hansı bir maddə bu nahiyələrdə dəyişiklik etmədən PE-nin yaranmasına 

səbəb ola bilər. Məsələn, barmaqların az miqdarda allergenlə çirklənməsi halında, 

bədənin hər hansı başqa bir yerində problem meydana gətirmədən periorbital nahiyəyə 

köçürülən bu allergenin göz qapaqlarında dermatitə səbəb ola bilməsi diqqət çəkicidir. 

Bir çox insanların göz qapaqlarını qaşıması dəridə incə cızıqlar yaradır. Nəticədə 

barmaqla təmasda olan bir çox maddələr dermatitə səbəb olan həssas periorbital 

nahiyəyə nəql olunur [19]. 

Bundan əlavə, göz qapaqları hava yolu (aerogen) və sistemik təsirlə inkişaf edən 

kontakt dermatitin yarandığı nahiyədir [8]. Havada uçuşan çiçək tozcuqları və digər 

tozlar, buxarlanan maddələr ilk öncə və yalnız göz qapaqlarını təsir edə bilər. Bu 

baxımdan, periorbital zədələri olmayan xəstələrdə aerogen  ehtimalı istisna edilə bilər 

[19]. 

Göz qapağı dermatitinin əsas xüsusiyyəti olan ciddi şiş bu nahiyənin dərialtına 

çox zəif əlaqəsi olmasından qaynaqlanmaqdadır [19] və daha çox toksikodendron 

(zəhərli sarmaşıq) və saç boyası kontakt dermatitində müşahidə edilir [20]. 

PE tez-tez rast gəlinir və bir çox hallarda müalicəyə müqavimət göstərir [9]. 

Periorbital kontakt dermatit də kontakt dermatitləri arasında diaqnozu çətin qoyulan 

müəyyən bir kompleks olaraq qalmaqdadır [12] və xəstələrin çoxunda onun səbəbləri 

birdən çoxdur [9]. 

 

 



Periorbital dermatozun etiologiyası 

 Feser və digər həmkarları tərəfindən aparılan bir tədqiqat zamanı PE-nin ən geniş 

yayılmış səbəbi kimi AKD göstərilmişdir [9]. AKD-dən başqa ən tez-tez rast gəlinən 

digər səbəblərin arasında allergik dermatit (AD) (25%), QKD (Qıcıqlanma kontakt 

dermatit) (9,1%), periorbital “Rozase”də ikinci ekzematoz dəri zədələri (4,5%), 

periorbital adi psoriaz (2,1%) və allergik konyuktivit (2,1%) göstərilmişdir. PE 

etiologiyasını tədqiq edən başqa bir tədqiqata görə, ən çox rast gəlinənlər arasında ilk 

növbədə AKD, ikinci sırada QKD və üçüncü sırada AD olduğu bildirilir [13]. İtaliyada 

çapdan çıxan bir məqalədə ən çox rast gəlinənlər arasında birinci yerdə AKD-nin 

olduğu, ikinci və üçüncü yerlərdə QKD və AD, sonuncu yerlərdə isə seboreyalı dermatit 

olması  qeyd edilmişdir [25]. Bir başqa tədqiqatda seboreyalı dermatit daha ön plana 

çıxmış və onu AKD müşayiət etmişdir [26]. Buna baxmayaraq, PE etiologiyasında 

AKD-nin, ümumiyyətlə, üstünlük təşkil etdiyi müşahidə olunmuşdur [2,3,10,25]. 

Kontakt dermatit – xarici faktorların təsiri ilə inkişaf edən, kəskin və ya xroniki 

ola bilən iltihabi ekzematoz proses kimi təsvir edilir [7]. Ekzematoz dermatit ən çox rast 

gəlinən dəri xəstəliklərindən olub, ekzogen (xarici) və ya endogen (daxili) agentlərə 

qarşı inkişaf edən reaksiyalar nəticəsində ortaya çıxır. Dəriyə təmas edən qıcıqlandırıcı 

və ya həssaslıq yaradan maddələrə qarşı əmələ gələn kəskin və ya xroniki iltihabi 

reaksiya “kontakt dermatit” adlandırılır [5]. Kontakt dermatitin qıcıqlandırıcı və allergik 

olaraq iki növü mövcuddur. QKD insan bədənindəki özünəməxsus xüsusiyyətlərdən 

asılı olmayıb, dəriyə təmas edən aşındırıcı xüsusiyyətə malik, qıcıqlandırıcı maddənin 

bir çox insanda əmələ gətirdiyi iltihabi reaksiyadır [18]. Kontakt dermatitlərinin mühüm 

hissəsini təşkil edən QKD, “stratum corneum”un fizioloji baryerinə zərər verən kimyəvi 

və fiziki faktorlarla təmas nəticəsində ortaya çıxa bilər [4]. AKD isə, daha əvvəl 

allergiya xüsusiyyətlərinə malik bir maddə ilə təmas zamanı qıcıqlandırıcı təsiri qeydə 

alınmış insanlarda bu maddənin təkrar təmasından sonra ortaya çıxan iltihabi 

reaksiyadır, yəni müəyyən bir maddəyə qarşı qazanılmış qıcıqlandırıcı (“Gell” və 

“Coombs” təsnifatına görə IV tip immunoloji) reaksiyadır [18]. Başqa sözlə, dərinin 

ilkin qıcıqlanmasına gətirib çıxarmayan bir maddənin təsiri ilə həssaslıq yaranması 

nəticəsində, eyni maddə ilə yenidən təmas zamanı müşahidə edilən ekzematoz reaksiya 



AKD adlandırılır [4]. Kontakt dermatitlərinin təxminən 80%-ni QKD, qalan 20%-ni isə 

AKD təşkil edir [18]. 

Konyunktival reaksiyaların periorbital dermatit zamanı baş verə biləcəyi 

məlumdur [19]. Göz qapaqlarının qaşınması və qıcıqlanması göz nahiyəsinin 

kosmetikanın tətbiqində ən çox şikayətlərdəndir. Bu subyektiv əlamətlər müvəqqəti olur 

və qıcıqlanmanın obyektiv təzahürləri onu müşayiət etmir. Mineral spirt, izoparafinlər 

və alkohol kimi uçucu maddələrin buxarlanma və propilen qlikol, günəşdən 

qoruyucular, sabun emulqatorların göz nahiyəsindəki kosmetik maddələrin daxilində 

mövcuduğu əsas səbəblərdəndir. Bəzi hallarda, hər tətbiq zamanı dözümlülük artır və 

məhsuldan çəkinmək ehtiyacı yaranmır [19]. Konyuktivit fiziki qıcıqlandırıcılarla (göz 

tuşu, göz kölgəsi (teni) və göz qələmi hissəcikləri, tuş genişləndiriciləri - neylon liflər 

və s.) və kimyəvi qıcıqlandırıcılarla (həlledicilər və sabun emulqatorları) təmasa bağlı 

inkişaf edə bilər. Konyunktival reaksiyalar, həmçinin qoruyucu və ətir kimi potensial 

allergenlərin təsiri ilə də baş verə bilər [19]. 

Göz qapaqları, AKD-nin tez yarana biləcəyi nahiyələr arasında olub, birbaşa bu 

nahiyəyə tətbiq olunan kosmetik məhsullar, kontakt linza qulluq vasitələri və aktual 

oftalmik dərmanların təsirinə məruz qalır [4]. Bundan başqa, tüklü dəriyə, üzə və ya 

əllərə tətbiq olunan hər hansı bir maddə (məsələn, dırnaq lakı), təmas nahiyəsinə təsir 

zamanı yalnız göz qapaqlarında zədələnmə meydana gətirə bilər. Məlum olduğu kimi, 

gözətrafındakı dəri dırnaq ləkəsinin səbəb olduğu dermatitin ən çox yayılmış nahiyəsidir 

[18]. Dırnaq kosmetikası ilə əlaqəli olan PE-nin bir avtotransfer nəticəsində və ya 

aerogen yolla yarandığı anlaşılmır. PE çox müxtəlif kontakt allergenləri tərəfindən 

təkan ola bilər, ancaq əhalinin qadın cinsindən olan hissəsinin böyük qisimində göz 

qapağı dərisi makiyaj örtüsü ilə örtülmüş olduğundan [19] qadınlarda ortaya çıxan PE-

də səbəb kimi ilkin olaraq kosmetik vasitələr göstərilir [24]. Xəstəliyin yaranmasında 

anamnestik olaraq şübhə olan allergenlərə qarşı yama test aparılması çox 

əhəmiyyətlidir. Bəzən xəstəliyin inkişafında bir yox bir neçə allergen iştirak edə 

bilər.Bu testi aparmaq üçün müvafiq allergen plastırlarda bədənə yapışdırılır və 48-72-

saat ərzində dəyərləndirilir [16]. Patch test və ya Almaniyadakı adı Epikutan test 

dediyimiz yama testi PE-nin diaqnostikasında əhəmiyyətlidir [6]. Xəstənin anamnestik 

məlumatlarına görə AKD düşünülən xəstələrdə güvənli bir testdir. Testin məqsədi 



allergeni dəri ilə kontakt qıcıqlandırıcı təsir hesabına allergiyanı öyrənməkdir [21]. 

Dermatologiyada yama testinin Josef Jadassohn yaratmışdır. 1894-cü ildə yodoformlu 

plastrı xəstədə istifadə etməklə dermatitin gedişini öyrənmişdir [23]. Jadassohn, 1896-

da bəzi xəstələrdə yod və civə duzlarını tətbiq etməklə kontakt dermatit yaratmışdır [1]. 

Daha sonar isveçli alim Bloch Jadasohn-un fikrinə dayanaraq 7 maddədən ibarət 

standart yama testi yartdı. 1931-ci ildə Sulzberger & Wise bu testi Amerikada tətbiq etdi 

və dermatitlərə səbəb olan allergiyaları təhlil etmək üçün istifadə etdi [20]. Bonnevie isə 

Avropada yama testini tətbiq etdi. 

Ətrafımızda 6 milyondan çox kimyəvi maddə vardır. Bunların ən azı 3000-ə 

yaxını kontakt həssaslıq yaratmaq xüsusiyyətinə malikdir [11]. Bir çox maddələr alergik 

kontak dermatit yarada bilər və bu qədər maddədnin test edilməsidə mümkün deyil. Ona 

görədə günlük həyatda rastlaşdığımız allergenləri bir araya gətirərək standart yama testi 

tətbiq edilə bilər [1]. Ümumiyyətlə dəyərləndirmə aparsaq allergik faktorlar PE-nin 

yaranmasında mühüm rol oynayır. Xəstəliyin diaqnostikasında ilk növbədə anamnez və 

şübhəli allergenlərin təhlili xəstəliyin müalicə və diaqnostikasında əhəmiyyətlidir. 
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РЕЗЮМЕ 

 

РОЛЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ В ОБРАЗОВАНИИ 

ПЕРИОРБИТАЛЬНОЙ ЭКЗЕМЫ 

 

Мирзоева Л.А. 

 

Республиканский лечебно-диагностический центр, Баку, Азербайджан 

 
          В области вокруг глаз, в частности, на веках периорбитальная экзема (ПЭ) является 

весьма распространенным заболеванием. Заболевание чаще всего встречается у лиц старше 40 

лет. Основными проблемами больных экземой являются сухость, зуд, шелушение и 

покраснение на веках. Кроме того, у пациентов возникает серьезная обеспокоенность своим 

внешним видом с эстетической точки зрения. Существует много факторов, которые 

способствуют развитию болезни. Так как область вокруг глаз открыта, принимая во внимание 
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ее контакт с окружающим миром, можно сказать, что влияние аллергических и раздражающих 

факторов в возникновении заболевания имеет огромное значение. С другой стороны, большая 

распространенность заболевания встречается у женщин (с точки зрения использования 

косметических средств), что выдвигает аллергические факторы на первый план. Ежедневно 

использованная нами продукция (мыло, шампунь, парфюмерия и т.д.) также может 

способствовать возникновению заболевания. В любом случае, согласно литературным данным, 

в образовании заболевания весьма важным являются аллергические факторы и контактное 

раздражающее влияние. В том числе страдающие атопическим дерматитом, находятся в группе 

риска в развитии заболевания. Кроме этого, в возникновении ПЭ подчеркивается роль таких 

факторов, как ослабление иммунитета, наследственная предрасположенность, изменение 

климата, смена времен года, стресс и гормональные нарушения. Принимая во внимание роль 

аллергических факторов в развитии заболевания, в первую очередь, ссылаясь на 

анамнестические данные, могут быть проведены различные аллергические тесты. Путем 

выполнения данных тестов (патч-тесты, прик-тест (проба с накалыванием)) определяются 

вещества, которые вызывают аллергию, что имеет огромное значение при лечении заболевания.  

Ключевые слова: периорбитальная экзема, аллергический контактный дерматит, аллергия. 
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Role of Allergic Factors in Formation of Periorbital Dermatitis 
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Dermatitis (Periorbital dermatitis-PD) often occurs around the eyes, particularly in eyelids. The disease 

is widespread among the people aged more than 40. The patient suffering from dermatitis is mostly 

annoyed by dryness in eyelid, itching, pellicle and redness. The patients are also concerned about their 

esthetic. There are a lot of factors causing the disease. Taking into account contact of the area around 

the eyes with environment due to being open we can highlight significance of effect of allergic and 

irritating factors on formation of the disease. On the other hand, the fact that the disease is mainly 

observed in women indicates allergic factors (due to use of cosmetics). Besides, products we use every 

day (soap, shampoo, perfume etc.) can lead to this disease. Anyway, according to literature, allergic 

factors and contact irritating impact play significant role in formation of the disease. At the same time, 

those with atopic skin are vulnerable to this disease. Besides, other reasons causing PE include 

immunodeficiency, hereditary tendency, climate change, seasonal change, stress factor and hormonal 

disorder. Taking into account the role of allergic factor in development of disease, different allergic 

tests can be conducted referring to anamnestic data. By conducting these tests (patch test, Prick test) 

we can identify the substances causing allergy which is very important in treatment of the disease.   

Keywords: periorbital dermatitis, allergic contact dermatitis, allergy. 
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