
پرسش اول: در هفته 36 بارداری به سر 
می برم. قبال آبله مرغان گرفته ام ولی چند 
روز پیش با فرزند دوستم که آبله مرغان 
داشت برخورد کردم. آیا امکان خطری 

وجود دارد؟ 763****0915

به چه  پرسش دوم: اختالل رشد جنین 
معناست و در چه شرایطی جنین دچار 
این مشکل می شود؟ 476****0902

پرسش سوم: من صاحب 4 دختر هستم و 
دلم می خواهد پسر هم داشته باشم. مدتی 
پیش باردار شدم اما بعد از 2 ماه مشخص 
شد قلب جنین تشکیل نشده و جنین را 
سقط کردم. البته قبال داروی استرادیول 
مصرف می کردم. آیا ممکن است مصرف 
این دارو باعث تشکیل نشدن قلب جنین 

شده باشد؟ 763****0916

پاسخ

دکتر شیرین نیرومنش
متخصص زنان و زایمان و 

استاد دانشگاه علوم پزشکی 
تهران

پاسخ اول: اگر اطمینان دارید در گذشته به 
بیماری آبله مرغان مبتال شده اید، یعنی بدنتان 
ایمنی کافی دارد و احتمال ابتالی بعدی به 
بیماری بسیار کم است اما اگر خانمی شک 
در  باید  نه  یا  گرفته  آبله مرغان  که  داشت 
اولین فرصت آزمایش خون از نظر میزان 
آنتی بادی های ضدویروس آبله مرغان انجام 
بدهد. اگر آنتی بادی در بدن موجود باشد؛ 
یعنی خانم در گذشته به آبله مرغان مبتال شده 
و بدنش در برابر ویروس این بیماری ایمن 
است اما اگر آنتی بادی در خون وجود نداشت 
برای بررسی و پیگیری هرچه سریع تر به 

پزشکش مراجعه کند.

پاسخ دوم: جنین داخل رحم در هر سنی از 
بارداری که پزشک محاسبه می کند باید از نظر 
اندازه اندام ها یا قد و وزن، در محدوده مشخصی 
باشد. از این رو، در سونوگرافی، پزشک قطر 
سر جنین، دور شکم، اندام ها و وزن جنین 
را اندازه گیری می کند. اگر در سونوگرافی ها 
پزشک متوجه شود  وزن و اندازه های جنین 
کمتر از محدوده مشخصی است که باید باشد، 
یعنی جنین کمبود وزن دارد و دچار اختالل 
رشد شده است. علل متفاوتی باعث بروز 
این مساله می شوند، مثال در برخی خانواده ها، 
نوزادان به طور ژنتیکی کم وزن به دنیا می آیند. 
عالوه بر ژنتیک، عوامل کروموزومی، ابتالی 
مادر به بیماری های عفونی طی دوران بارداری، 
تغذیه نامناسب مادر، اختالل خونرسانی به 
رحم و جفت، جفت کوچک، ابتالی مادر به 
بیماری های کلیوی و فشارخون به خصوص 
فشارخون مزمن به دلیل درگیری های عروقی 
مادر و خونرسانی ناکافی به جنین و... در ایجاد 
اختالل رشد جنین نقش دارند. این مساله 
هم یکی از عوامل ایجاد بارداری های پرخطر 
یا نیازمند به مراقبت بیشتر است که ممکن 
است با کمی استراحت، کاهش استرس ها و 
بهبود رژیم غذایی شرایط جنین بهتر شود اما 
ممکن است تاثیر چندانی هم نداشته باشد، 
مثال اگر از قبل بیماری هایی مثل ترومبوفیلی ها 
یا اختالالت انعقادی در مادر تشخیص داده 
شده باشد، ممکن است مادر مجبور باشد در 
تمام دوران بارداری از آمپول های زیرجلدی یا 
قرص آسپیرین استفاده کند تا جریان خونش 
بهتر شود. گاهی هم الزم است هر 3-2 هفته 
یکبار با سونوگرافی داپلر رشد و سالمت جنین 
و میزان مایع اطرافش موردبررسی قرار بگیرد. 
اگر این بارداری های پرخطر به موقع تشخیص 
داده نشوند یا در درمان غفلت شود، ممکن 
است در هفته های آخر نزدیک به زایمان جنین 
از دست برود. به همین دلیل گاهی پزشک 
صالح می بیند جنین چند هفته زودتر از موعد 
مقرر به دنیا بیاید و ادامه رشدش را در خارج 

از بدن مادر طی کند.

پاسخ سوم: اگر قصد دارید حتما صاحب 
پسر شوید باید از لقاح آزمایشگاهی کمک 
بگیرید. در این صورت با کمک روش های 
لقاح  از  حاصل  نطفه هایی  آزمایشگاهی، 
تخمک شما و اسپرم همسرتان در آزمایشگاه 
تشکیل می شود و سپس نطفه های دختر و 
پسر از نظر کروموزومی از هم تشخیص 
داده شده و نطفه پسر در رحمتان قرار داده 
می شود ولی این به شرطی است که خانم به 
اندازه کافی تخمک داشته باشد که بتوان عمل 
آی وی اف انجام داد. در برخی بارداری ها به 
دلیل مشکالتی که در نطفه و جنین وجود 
دارد، قلب تشکیل نمی شود و به دارویی که 
مصرف کرده اید ارتباطی ندارد. این اتفاق 
همیشه تکرار نمی شود و ممکن است فقط 
یک بار رخ دهد و برای دفعه بعد بارداری 

کامال طبیعی پیش برود.

با خوانندگان شماره هفتصدوبیست ونه   بیست وپنج آبان نودوهشت10

پرسش اول: 2 روز است به شدت دچار بیرون روی شده ام 
و مدفوعم کامال آبکی است و مانند اسید پوست ناحیه 

مقعدم را می سوزاند. 
هنوز به پزشک مراجعه نکرده ام. لطفا راهنمایی کنید که از 
چه درمان های  خانگی می توانم برای بهبود شرایطم کمک 

بگیرم. 652****0916

می توان  آیا  و  می شود  چرب  کبد  چرا  دوم:  پرسش 
برگرداند؟  اول  حالت  به  دوباره  را  چرب شده  کبد 

0935****663

پرسش سوم: مدتی است دچار سوزش سرمعده شده ام و 
هر چه می خورم، ترش می کنم. علت این مساله چیست و 

چه کنم تا عالئم کمتر شود؟ 565****0912

پاسخ 
دکتر محمدجعفر فره وش

فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

پاسخ اول: اگر دفعتان خیلی شدید است، بهتر است برای 
علت یابی، تشخیص و درمان سریع تر به پزشک مراجعه کنید. 
اگر می توانید غذا و مایعات بخورید و مشکلی در این زمینه 
ندارید، غذاهایی مانند کته، گوشت های نرم  خوب پخته شده 
سیب  موز،  ماست،  همچنین  و...  جوجه کباب  مرغ،  مثل 
رنده شده یا پخته، مایعات فراوان به خصوص دوغ بدون گاز، 
محلول ORS )اوآراس( و آب بنوشید و در نوشیدنی هایتان 
آب نصف یک عدد لیمو را بریزید تا پتاسیم آن را دریافت 
امالح  تنظیم  به  سدیم  بودن  دارا  دلیل  به  هم  نمک  کنید. 

بدن کمک می کند. 
به هیچ وجه آبمیوه طبیعی و به خصوص مصنوعی، نوشابه های 
گازدار و سایر نوشیدنی های شیرین را ننوشید زیرا مشکلتان 

را تشدید خواهد کرد. 
این روش های خانگی کمک می کند تا دفع شدید، کاهش 
پیدا کند و بدنتان امالح ازدست رفته را دوباره جذب کند. 
در صورتی که انجام این کارها بی فایده بود و کنار اسهال 
عالئمی مثل تب، تهوع، استفراغ، بی اشتهایی و ضعف عمومی 

داشتید حتما به مرکز درمانی مراجعه کنید.

پاسخ دوم: کبد چرب ناشی از شیوه زندگی غلط، تغذیه 
نامناسب، نداشتن تحرک و فعالیت بدنی و اضافه وزن است. 
بدن ما به طور طبیعی کالری های مازاد بر نیازش را در خود 
ذخیره می کند. درواقع، مقداری از کالری دریافتی از مصرف 
خون  وارد  و...  کربوهیدرات ها  چربی ها،  شیرینی ها،  انواع 
می شود، مقداری در عضالت می سوزد و مقدار باقی مانده 
آن در کبد به شکل چربی ذخیره می شود تا در صورت نیاز 

دوباره مورد استفاده قرار بگیرد. 
اگر تغذیه نادرست و حجم کالری دریافتی بیش از کالری 
مصرفی باشد، میزان ذخیره و تجمع کالری در کبد به تدریج 
زیاد و زیادتر خواهد شد و پس از مدتی سلول های چربی به 
قدری بزرگ می شوند که به سلول های کبدی صدمه می زنند 
و حتی در مواردی آنها را از بین می برند. در این شرایط به 
کبد، »کبد چرب غیرالکلی« گفته می شود که امروزه یکی از 

شایع ترین علت های بیماری های کبدی است. 
در بسیاری از جوامع بیش از 40-30 درصد افراد جامعه از 
کبد چرب رنج می برند. برای بررسی این موضوع می توان 

آنزیم های کبدی را با آزمایش خون ارزیابی کرد. 
اگر آنزیم های کبدی باال و مختل نباشد، می توان کبد چرب شده 
را با اصالح رژیم غذایی و کاهش وزن بهبود بخشید. درواقع، 
با کاهش 5 تا 10 درصدی وزن کمک بزرگی به بهبود کبد 
چرب خواهید کرد بنابراین بهترین درمان کبد چرب کاهش 
وزن و ورزش و فعالیت بدنی است و هیچ راه و دارویی 

برای درمان آن وجود ندارد. 
در افراد مبتال به دیابت یا چربی خون باال هم بیماری باید 
کبد چرب  چنانچه  بیاید.  پایین  و چربی خون  کنترل شود 
بیشتری  صدمات  کبد  موارد  درصد   10 در  نشود،  درمان 
فاز مزمن و  تا 3 درصد موارد وارد  می بیند و حتی در 2 

سیروز کبدی می شود. 
شایع ترین  آینده  سال های  در   می شود  پیش بینی  متاسفانه 
بیماری کبدی که نیاز به پیوند کبد پیدا می کند، کبد چرب 

غیرالکلی است.

پاسخ سوم: سوزش سرمعده از عالئم بیماری ریفالکس یا 
برگشت اسید معده به مری است. دریچه مری- معده، کار 
از مری به معده برعهده دارد. وقتی  انتقال مواد غذایی را 
دریچه باز می شود، ماده غذایی موجود در مری وارد معده 

شده و سپس دریچه دوباره بسته می شود. 
گاهی اوقات این دریچه به دالیلی نمی تواند خوب بسته شود. 
درنتیجه اسید موجود در معده می تواند به سمت مری برگردد. 
می تواند  معده  اسید  و  است  متفاوت  معده  با  مری  بافت 
باعث سوزش بافت مری و احساس ترشی در دهان شود. 
عواملی که می توانند باعث شلی و خوب کار نکردن  این 
دریچه شوند عمدتا شامل استعمال دخانیات، نوشیدن الکل 
پرخوری،  فراوان،  تئین  و  گزانتین  نوشیدنی های حاوی  و 
خوردن غذاهای حجیم و نفاخ و چرب، دراز کشیدن پس 
از صرف غذا، هرگونه استرس های عصبی، مصرف برخی 

داروها و...است.
ریفالکس، بیماری شایعی است که بهترین کارها برای بهبود 
آن ترک دخانیات و الکل، حفظ آرامش و دوری از هرگونه 
انواع  نکردن  مصرف  کم،  در حجم  خوردن  غذا  استرس، 
فست فودها و غذاهای چرب، ننوشیدن نوشابه های گازدار، 
دراز نکشیدن بعد از صرف غذا، شام خوردن 3 ساعت قبل 

از خواب و... است. 
در صورتی که با انجام این توصیه ها مشکل برطرف نشد، 
نظر  زیر  معده  اسید  کاهنده  داروهای  از  بیمار  است  الزم 

پزشک استفاده کند.

پرسش اول: مردی 28 ساله هستم. چند سالی 
است که پوست دست هایم دچار ترک های 
شدیدی شده است. علت چیست و چه باید 

بکنم؟ اسماعیلی از کرج

پرسش دوم: خانمی 77 ساله هستم. مشکلم 
شست  و  گونه ها  پوست  که  است  این 
دست هایم نازک و قرمز شده است. علت 
این مشکالت چیست؟ لطفا مرا راهنمایی 

کنید. 234****0903

پرسش سوم: آیا تابش اشعهX به پوست 
در آینده باعث آسیب های پوستی می شود؟ 

0910****537

پاسخ 

دکتر مجتبی امیری
متخصص پوست و عضو 

هیات علمی دانشگاه

پاسخ اول: 2 عامل مهم در ایجاد ترک ها و ضخیم 
شدن پوست دست ها تاثیر دارند. یکی از این 
عوامل اگزمای مزمن است. اگزما در اثر حساسیت 
به یک یا چند ماده ایجاد می شود. اگر عوامل 
حساسیت زا به هر دلیلی مثل شغل، شستشوی 

زیاد و... از بین نرود، به تدریج باعث ایجاد 
ترک های عمیق و ضخیم شدن پوست می شود. 
عامل دیگر این مشکل، بیماری پسوریازیس یا 
داءالصدف است. این بیماری می تواند عالئمی 
مانند اگزمای مزمن به خصوص در پوست دست  
و پاها به صورت ترک خوردگی و ضخیم شدگی 
نشان بدهد. البته با توجه به اینکه درمان این دو 
عامل مشابه است، الزامی به تفکیک آنها نداریم 
اما ممکن است سایر نواحی پوست بدن هم 
عالئمی داشته باشد که بیماری ها را از هم تفکیک 
کند. خوشبختانه ترک ها و ضخیم  شدن پوست 
به درمان های دارویی و به خصوص کرم های 
موضعی ترکیبی پاسخ خوبی می دهند بنابراین 
بهتر است حتما به پزشک متخصص پوست 
مراجعه کنید و عامل ایجاد مشکل را از بین 
ببرید. در صورتی که عامل ایجاد خشکی و 
ترک های پوست پیدا نشود مشکل حتی پس 

از درمان دوباره عود خواهد کرد.

پاسخ دوم: با توجه به سنتان، عالئم ظاهری 
پوست احتماال به دلیل صدمات ناشی از نور آفتاب 
به خصوص امواج ماورای بنفش آن است که طی 
همه این سال ها به پوستتان تابیده. قطعا افرادی 
که پوست سفیدتری دارند و در دوران کودکی 
و نوجوانی زیاد در معرض تابش آفتاب قرار 

داشته اند بیشتر دچار این گونه صدمات می شوند. 
متاسفانه این قبیل پوست ها مستعد بروز تغییراتی 
هستند که ممکن است در آینده به تومورها یا 
توده های پوستی ختم شوند بنابراین الزم است 
حتما توسط متخصص پوست معاینه شوید. 
همچنین توصیه می شود در مراحل اولیه صدمات 
ناشی از آفتاب بر پوست از مرطوب کننده ها 
در  کنید.  استفاده  مناسب  ضدآفتاب های  و 
موارد حادتر که پوست آسیب بیشتری  دیده، 
معموال خود را به صورت خشکی یا ضایعات 
اکتینیک کراتوز )ضایعات پوستی خشن( نشان 
می دهد. در این شرایط می توان از کرایو یا فریز 
و اسپری های خنک کننده کمک گرفت و عالئم 

پوستی را از بین برد.

پاسخ سوم: اشعهX، اگر با هر بافت زنده ای 
برخورد کند، آن را مستعد سرطان می کند. به 
همین دلیل در مراکز درمانی با اندازه های بسیار 
حساب شده و دقیق و با اقدامات محافظتی شدید 
از آن استفاده می کنند. اگر منظورتان از تابش 
اشعهX به پوست، انجام گرافی های مختلف 
پزشکی است از این نظر نگرانی نداریم زیرا 
میزان اشعه تابیده شده به بدن در مراکز پزشکی، 
دقیق و استاندارد است و مشکلی برای پوست 

ایجاد نمی کند.

پرسش: آیا بین استرس و اضطراب تفاوتی 
هستند؟  یکی  آنها  دو  هر  یا  دارد  وجود 

0912****326

پاسخ 

دکتر علی باغبانیان
روا ن پزشک و عضو هیات علمی 

دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ: استرس یک کلمه انگلیسی و به معنای 
فشار است. درواقع، هرگونه فشار یا عامل بیرونی 
یا درونی که باعث به هم خوردن تعادل فرد شود، 
»استرس« تلقی می شود. استرس لزوما به معنای 
منفی نیست و می تواند به مشکل مثبت و به صورت 
استرس شادی آور هم وجود داشته باشد اما آنچه 
در جامعه ما بیشتر شناخته شده، استرس های 
منفی است که موجب اضطراب می شود. از نظر 
روان پزشکی اضطراب نوعی بیماری است. عامل 
اصلی و عمده ایجاد اضطراب، استرس ها هستند 
که با شرایط خاصی در افراد قابل مشاهده اند. به 
عبارت دیگر، اضطراب می تواند نشانه ای بیرونی 
از استرس حاد باشد. عالئم مختلفی مانند تنش 
و ناراحتی در ماهیچه ها، افزایش ضربان قلب 
و بی خوابی ممکن است هنگام وقوع هر دوی 
این حاالت نمود پیدا کند. جالب است بدانید 
وجود به اندازه استرس در زندگی افراد الزامی 
است، مثال اگر دانش آموزان و دانشجویان استرس 

قبولی یا ردی در امتحان نداشته باشند، درس 
نمی خوانند یا اگر فردی استرس مشکالت مالی 
نداشته باشد، دنبال کار و تالش نمی رود یا 
صرفه جویی اقتصادی پیش نمی گیرد. درواقع، 
عمده فعالیت های ما با محرکی شروع می  شود 
که زیربنای آن وجود استرسی طبیعی است که 
ما را به سمت تعالی و پیشرفت سوق می دهد 
اما گاهی این استرس ها به قدری شدید می شوند 
که فرد را عاجز می کنند و به شکل بیماری زا 
درمی آیند. بعضی اوقات هم زمان استرس به 
اندازه ای طوالنی می شود که اصال وقفه ای بین 
استرس های مختلف برای موضوعات گوناگون 
پیش نمی آید و در این حالت است که فرد درمانده 
می شود. این نوع استرس ها کامال غیرطبیعی است 
و باید حتما هرچه سریع تر توسط روا ن شناس یا 
روان پزشک درمان شود. یادتان باشد اگر استرسی 
باعث بهبود عملکرد شود و زمان زیادی را هم 
به خود اختصاص ندهد و در حد 5 تا 10درصد 
باشد، طبیعی است اما استرس بیش از 10درصد 
که زمان بیشتری فرد را درگیر می کند، به شدت 
می تواند روی عملکرد بدن تاثیر بگذارد. به این 
شکل که فرد از کارش بیزار می شود، ارتباطات 
اجتماعی اش دچار اختالل شده و کم حوصله 
می شود، در جمع دوستان و همکاران شرکت 
نمی کند و دوست دارد بیشتر اوقاتش را به تنهایی 
بگذراند. اگر فردی به این مرحله برسد حتما 
باید درما ن های ویژه روان پزشکی انجام دهد و 

هرگز این درمان ها را به تعویق نیندازد زیرا هر 
چه درمان ها به تعویق بیفتند، مشکالت جدیدی 

به مشکالت قبلی اضافه خواهد شد. 
در  می تواند  زیاد  استرس  نکنید   فراموش 
قسمت های مختلف بدن تاثیرات منفی داشته 
باشد و کامال بیماری زا شود زیرا استرس مزمن 
به تدریج به سیستم ایمنی بدن لطمه می زند و 

آن را تضعیف می کند. 
نتایج پژوهش هایی که در این زمینه انجام شده 
و  ناراحتی ها  علت  بیشترین  می دهد،  نشان 
مشکالت گوارشی، وجود استرس های مزمن 
است زیرا استرس موجب ترشح بیش از حد 
برخی هورمون ها در معده می شود و آن را 
زخم می کند. همچنین یکی از عوامل عمده 
مشکالت تنفسی وجود استرس است. این عامل 
در سیستم قلب و عروق بیماری دیابت، پرفشاری 
خون، بیماری های پوستی، مشکالت عضالنی- 
اسکلتی و... هم دیده می شود. از این رو، ما برای 
بسیاری از بیماری ها حتی سرطان ها هیچ علت 
مشخصی پیدا نمی کنیم و کامال واضح است که 
بیمار تحت تاثیر استرس مزمن دچار مشکالت 
جسمانی شده است، در حالی که پژوهش های 
دیگر نشان می دهند مثبت اندیشی و پذیرش 
واقعیت ها می تواند به افراد در مقابله با تنش ها 
و استرس های زندگی کمک کند ولی انکار و 
نپذیرفتن مسائل زندگی، فرد را از یافتن راه حل 

مناسب دور می کند و به استرس هایش می افزاید.

پرسش: 46 ساله هستم. 70 کیلوگرم وزن 
و 167 سانتی متر  قد دارم. قند ناشتایم 116 
است. آیا قندخونم باالست؟ چطور می توانم 

آن را پایین بیاورم؟ 663****0918

پاسخ 
دکتر محمدرضا وفا

متخصص تغذیه و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی ایران

پاسخ: با توجه به میزان قندخون ناشتایی که 
دارید در مرحله پیش دیابت قرار گرفته اید و اگر 
مراقب نباشید و قندخونتان 10 واحد دیگر باالتر 
برود و در نتایج چند آزمایش خون ثابت شود،  

می توان گفت به دیابت مبتال شده اید. برای اینکه 
قندخونتان را کنترل کنید باید با همه وعده های 
غذایی تان مقدار زیادی سبزی و صیفی بخورید. 
تصور بسیاری از افراد در  مورد بیماری دیابت 
این است که فقط خوردن مواد غذایی شیرین 
می تواند قندخون را باال ببرد، در حالی که مهم ترین 
نکته در رژیم غذایی افراد مبتال به اختالالت 
قندخون، کل کالری دریافتی است. ضمن اینکه 
شما کمی اضافه وزن هم دارید بنابراین باید 
کالری دریافتی تان را کاهش بدهید که می تواند از 
چربی ها، پروتئین ها، کربوهیدرات ها یا قندهای 
ساده باشد. برای این کار باید خوراکی هایی 
که تراکم کالری شان باالست؛ یعنی در حجم 
کم مقدار زیادی کالری دارند را محدود کنید.

سبزی و صیفی بیشتری بخورید، میوه ها را 
به صورت کامل مصرف کنید و آنهایی را 
که می توان پوستشان را هم خورد با پوست 
و...  شلیل  هلو،  انواع سیب،  مثل  بخورید، 
انجیر،  مانند خرما، کشمش،  میوه ها  برخی 
توت خیلی شیرین هستند و قندشان به قند 
سایر میوه ها برتری ندارد بنابراین نباید مثال 
یک مشت توت یا کشمش و خرما را همراه 
چای بخورید و بگویید قند این میوه ها خوب 
است زیرا باز هم میزان قند دریافتی تان افزایش 
می یابد و قندخون را باال می برد. عالوه بر اینها 
حتما بعد از همه وعده های غذایی تان فعالیت 
فیزیکی یا پیاده روی داشته باشید تا به کنترل 

قندخونتان کمک کند.

پرسش اول: خانمی 63 ساله و ساکن خوزستان 
هستم. مشکلم این است که وقتی در معرض 
نور آفتاب قرار می گیرم بدنم به شدت دچار 
خارش می شود و تاول می زند. برای حل 
این مشکل چه باید بکنم؟ 732****0939

پرسش دوم: مردی 69 ساله هستم و سرم 
همیشه خارش دارد. به بیماری دیابت مبتال 
هستم و در منطقه ای که زندگی می کنم، آب 
لوله کشی شور است و ما با همین آب استحمام 
می کنیم. آیا خارش می تواند به این دالیل 

باشد؟ 527****0917

پاسخ
دکتر امیرهوشنگ احسانی

متخصص پوست و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی 

تهران

پاسخ اول: برخی بیماری های پوستی در فصل 

بیشتری  تابستان شیوع  به خصوص  بهار و 
دارند که به آنها »بیماری های آفتابی« گفته 
آفتابی  بیماری های  یا  فتودرماتوز  می شود. 
گروهی از بیماری ها هستند که در آنها پوست 
برخی افراد به تابش آفتاب واکنش غیرطبیعی 

نشان می دهد. 
از  بعد  دقیقه   20 تا   15 که  شکل  این  به 
اینکه پوست در معرض تابش نور آفتاب 
قرار می گیرد دچار خارش و التهاب و حتی 

کهیر می شود. 
دیده  سنی  هر  در  است  ممکن  اتفاق  این 
شود اما معموال در دهه 3 و4 سنی شیوع 
بیشتری دارد. درمان این مشکل محافظت 
بسیار خوب از پوست درمقابل تابش نور 
آفتاب است. برای این کار، هم باید از کرم 
 SPF ضدآفتاب  فیزیکی به مقدار کافی و با
مناسب بزنید و هر 2 ساعت یکبار آن را 
تمدید کنید. دستکش و کاله را هم فراموش 
نکنید. در صورتی که پوست دچار مشکل 

عالمتی  درمان های  از  می توان  باشد  شده 
هم کمک گرفت. یادتان باشد همه افراد به 
بیماری های آفتابی مبتال نمی شوند و برای 
ابتال به این بیماری فرد باید زمینه الزم را 

داشته باشد.

از  یا دیابت یکی  بیماری قند  پاسخ دوم: 
عواملی است که می تواند به دلیل اختالالت 
اعصاب حسی در پوست، خارش پوستی 
موضعی ایجاد کند اما باعث ایجاد خارش 
به  سر  خارش  نمی شود.  بدن  در  عمومی 
و  می شود  دیده  دیابت  بیماری  در  ندرت 
این مساله بیشتر علل قارچی دارد. مهم ترین 
علت آن هم بیماری درماتیت سبورئیک است 
که معموال خود را با پوسته ریزی و خارش 
نشان می دهد. البته بیماری های دیگری هم 
می توانند موجب خارش پوست سر شوند 
که قطعا با معاینه و تشخیص درست می توان 

درمان مناسبی برای آنها در نظر گرفت.


