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قضیه از یک سوزش ساده و احساس قلقلک 
یا پشت گوش شروع می شود  البالی موها 
و بعد آنقدر سرتان می خارد که نمی توانید 
انگشت هایتان را از الی موها دربیاورید و نفس 
راحتی بکشید. در این لحظات هیچ چیز به جز پاسخ به سوال 
»چرا سرم می خارد؟« نمی تواند خوشحالتان کند!دکتر مارک 
گالشوفر، متخصص پوست و مو در نیوجرسی آمریکا که در 
زمینه ریزش مو کار می کند، می گوید: »خارش سر یکی از 
اصلی ترین دالیل مراجعه افراد به متخصصان پوست است.« 
دالیل زیادی وجود دارد که می تواند باعث خارش سر شود 

که بسیاری از آنها به سادگی قابل درمان هستند:

روی  پراکنده  سفید  پوسته های  وجود  متوجه  شوره:اگر   )1
شانه هایتان شده اید، احتماال شوره دارید. شوره یکی از اصلی ترین 
دالیل خارش سر است که به اسم »درماتیت سبوره« نیز شناخته 
می شود.دکتر جسیکا ویزر، متخصص پوست می گوید: »درماتیت 
سبوره معموال ترکیبی از قرمزی، خارش، خشکی و پوسته ریزی 
است و تئوری های زیادی در مورد علت ایجاد آن، وجود دارد. 
به نظر می رسد زمینه های ژنتیکی نیز در ایجاد آن دخالت داشته 
تحریک  باعث  مخمر  یا  قارچ  نوع  یک  احتماال  اگرچه  باشد. 
سیستم ایمنی و شوره زدن سر می شود.« به گفته دکتر ویزر، تغییر 

آب وهوایی هم می تواند باعث شوره زدن سر شود.
چطور از خارش ناشی از شوره سر خالص شویم؟

شوره سر وضعیت مزمنی است که ممکن است هر چند وقت 
درمان شوره  »هدف  می گوید:  دکتر گالشوفر  کند.  عود  یکبار 
سر، یافتن برنامه نگهدارنده است که تعداد دفعات بروز آن و 
شدت عالئم را کاهش دهد.« او ترکیبی از شامپوهای ضدشوره 
و شامپوهای روغن درخت چای را برای کاهش قرمزی و التهاب 

پیشنهاد می دهد.

نیز  پسوریازیس  قرمز  و  ضخیم  پالک های  پسوریازیس:   )2
می توانند علت خارش بدون وقفه سر باشند. پسوریازیس بیماری 
التهابی مزمنی است که باعث بیش از حد فعال شدن سیستم ایمنی 
می شود و می تواند روی هر قسمتی از بدن از جمله سر اثر بگذارد.

چطور از خارش ناشی از پسوریازیس خالص شویم؟
هرچقدر سرتان را بیشتر بخارانید، پوسته ها بیشتر پخش می شوند. 
به همین دلیل است که دکتر ویزر به بیماران توصیه می کند خیلی 
سرشان را نخارانند. او می گوید: »مانند درماتیت سبوره هیچ راه حل 
خاصی برای درمان این وضعیت وجود ندارد. شما می توانید با استفاده 
از داروهای موضعی و درمان های تهاجمی تر وضعیت را تا حدی 
کنترل کنید اما هیچ وقت به طور کامل از آن خالص نمی شوید.«

3( شپش: اگر سرتان دچار خارش شدید شده و بچه کوچک در 
خانه دارید، باید احتمال شپش را هم در نظر بگیرید. این حشره 

کوچک مزاحم و تخم های آن به ریشه مو می چسبد و در 
صورت استفاده از شانه یا کاله مشترک، ممکن است از 

فردی به فرد دیگر منتقل شود. شپش ها را معموال می توانید 
پشت گوش ها و  پشت سر پیدا کنید.

چطور از خارش ناشی از شپش خالص شویم؟
سعی کنید همه شپش ها و تخم هایشان را از مو جدا کنید چون 
اگر این کار را نکنید، دوباره پیدا می شوند. شامپوهای ضدشپش 
از درمان های طبیعی و خانگی  حاوی پرمترین معموال موثرتر 

هستند و زودتر خارش سر را از بین می برند.
 

با  همراه  »خارش  می گوید:  گالشوفر  دکتر  فولیکولیت:   )4
برجستگی های قرمز جوش مانند می تواند عالمت واضح فولیکولیت 
باشد که توسط برخی باکتری ها یا قارچ ها ایجاد می شود. این 
بیماری مزمن عالوه بر خارش ممکن است باعث درد در محل 

برجستگی نیز بشود.

چطور از خارش ناشی از فولیکولیت خالص شویم؟
فولیکولیت به خوبی به درمان های تخصصی پوستی پاسخ 
می دهد و با ترکیبی از داروهای ضدالتهاب، آنتی باکتریال و 

شامپوهای درمانی می توان خارش را از بین برد.
 

رنگ  را  موهایتان  تازگی  به  آیا  مو:  رنگ  به  5( حساسیت 
کرده اید؟ در این صورت احساس خارش ممکن است ناشی 
از همین رنگ  قبال هم  اگر  باشد، حتی  از واکنش حساسیتی 
مو استفاده کرده باشید. حساسیت به رنگ مو به مرور و با هر 
بار استفاده بدتر می شود و می تواند باعث قرمزی و حساسیت 
یا   PPDمو رنگ  در  محرک  ترکیب  بیشترین  شود.  پوست 
paraphenylene diamine است که در حنا و رنگ های 

قهوه ای و سیاه وجود دارد.
چطور از خارش ناشی از رنگ مو خالص شویم؟

اولین قدم قطع مصرف رنگ مویی است که باعث حساسیت 
است.  شده 

دهید  ادامه  موهایتان  کردن  رنگ  به  می خواهید  اگر 
باید سراغ رنگ هایی بروید که PPD نداشته باشند. 
اگرچه این رنگ ها ممکن است ماندگاری کمتری 
داشته باشند، از بروز واکنش های حساسیت زای 

می کنند. پیشگیری  بعدی 

6( تعریق: عرق کردن هم می تواند باعث خارش 
سر شود. عالوه بر این، موهایتان را چرب کرده 
و آن را به محلی بی نظیر برای رشد باکتری ها و 
قارچ ها تبدیل می کند. استفاده روزانه از کاله و... 
باعث بسته شدن منافذ پوست می شود و خارش 
و حساسیت پوست را به دنبال دارد. این حالت 
بیشتر در افرادی دیده می شود که در مناطق گرم و 

مرطوب زندگی می کنند.
چطور از خارش ناشی از تعریق خالص شویم؟

حمام کردن.

چرا سرم می خارد دکتر؟ 
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احساس انقباض و کشش 
زبری  پوست،  سطح  در 
پوست، پوسته پوسته شدن 
سطح خارجی پوست و نیز 
قرمزی وقت و بی وقت آن، همگی از عالئم 
خشکی پوست هستند. خشکی پوست فقط 
مختص زمستان نیست و ممکن است در هر 
فصلی از سال بروز کند اما چگونه می توان 
خشکی سطح پوست را توصیف کرد و چه 

راهکارهایی برای بهبود آن در نظر گرفت؟ 

ویژگی های پوست خشک
اغلب اوقات به اشتباه گفته می شود پوست خشک 
پوستی است که دچار کمبود آب و رطوبت شده 
اما در واقعیت این گونه نیست چون متخصصان 
پوست معتقدند نحوه درمان پوست خشک با 
پوستی که با بی آبی مواجه شده، کامال متفاوت 
است. پوستی که دچار کمبود اسیدهای چرب 
شده،  اصطالحا »پوست خشک« نامیده می شود. 
اسیدهای چرب، نقش مهمی در ساختمان پوست 
دارند. آنها میان سلول های سطح پوست پیوند ایجاد 
می کنند. درحقیقت وقتی پوستی خشک است؛ 
یعنی دیوار محافظ آن آجر دارد ولی هیچ گونه 
سیمانی برای انسجام این آجرها وجود ندارد. 
اسیدهای چرب نقش همین سیمان را ایفا می کنند 
بنابراین با این مثال کامال به نقش تعیین کننده 
اسیدهای چرب در ساختمان پوست پی می برید. 
کمبود اسیدهای چرب روی الیه محافظ پوست 
نیز تاثیر می گذارد، به طوری  که این الیه دیگر 
نمی تواند سبوم کافی تولید کند و درنتیجه توان 
مقابله با فشارهایی که از بیرون بر پوست اعمال 

می شود را نخواهد داشت. 

چگونه می توان پوست خشک را 
شناسایی کرد؟

در جواب باید بگوییم پوست خشک زبر است، 
معموال پوسته پوسته هایی در سطح آن دیده می شود 
و البته بسیار حساس و آسیب پذیر نیز است. معموال 
به افرادی که پوست خشکی دارند، توصیه می شود 
برای بهبود این وضعیت از کرم های پوستی مغذی 

کمک بگیرند.

پوست خشک با پوستی که دچار 
کمبود آب شده،  چه تفاوتی دارد؟

پوست کم آب شده یا دهیدراته پوستی است که الیه 
میانی )درم( دچار فقدان رطوبت شده است. این 
مشکل ممکن است برای هر نوع پوستی؛ خشک، 
چرب یا معمولی اتفاق بیفتد بنابراین این احتمال 
وجود دارد که فردی همزمان پوستی خشک و 
کم آب داشته باشد. متخصصان پوست بر این 
باورند کم آب شدن پوست علت مهمی دارد و 
آن مصرف نکردن به اندازه آب و مایعات است. 

چگونه می توان پوست کم آب شده را 
شناسایی کرد؟

 نکته جالب توجه اینکه پوست دچار کم آبی 
راحت تر از پوست خشک شناسایی می شود و 
مشخصه اصلی آن، بروز چروک های ریز و درشت 

در سطح پوست است. 

علل خشکی پوست چیست؟
 به طور کلی بعضی عادت های روزانه منجر به 
خشکی سطح پوست می شوند. به عنوان مثال 
زیاده روی در مصرف صابون، اسیدهای چرب را 
نابود می کند. صابون قدرت پاک کنندگی خوبی 
دارد اما بسیار قلیایی است و pH 9 تا 10 آن 
بسیار از pH 5 پوست باالتر است بنابراین صابون 
معمولی عالوه بر از بین بردن چربی و آلودگی های 
پوست، به چربی های خود پوست نیز آسیب 
می رساند. نتیجه استفاده مکرر از صابون، خشکی، 
قرمزی و التهاب پوست خواهد بود. به همین 
دلیل به افرادی که پوست خشکی دارند، توصیه 
می شود در حمام به جای استفاده از صابون هایی 
که بیش از اندازه کف می کنند، از روغن ها یا 
کرم های مخصوص حمام استفاده کنند. گاهی 
اوقات حتی مراقبت های روزانه پوست نیز از 
انجام می شوند،  یا  انتخاب  اشتباه  به  آنجا که 

درنهایت یا به خشکی پوست ختم می شوند یا 
خشکی پوست را تشدید می کنند. به همین دلیل 
متخصصان پوست به افرادی که پوست خشکی 
دارند، توصیه می کنند در فصل زمستان؛ یعنی 
زمانی که پوست آسیب پذیرتر از هر زمان دیگری 
است، دور الیه برداری از پوست را خط قرمز 
بکشند و به جای آن از کرم های مغذی پوست 
استفاده کنند تا الیه میانی )درم( دوباره احیا شود. 
توصیه ما به شما این است که بعد از مصرف کرم 
مرطوب کننده، چند قطره روغن آووکادو روی 
پوست بریزید و به آرامی ماساژ دهید تا جذب 
پوستتان شود. این روغن در تقویت و بازسازی 
الیه محافظ پوست معجزه می کند. تغذیه نیز در 
هیدراتاسیون یا آب رسانی به پوست نقش مهمی 
دارد. اگر در وعده های غذایی خود، سهمی برای 
امگا3 در نظر نگیرید، قطعا به خشکی پوست 
دچار خواهید شد بنابراین دست به کار شوید 
و پیش از بروز این موقعیت، موادغذایی غنی از 
امگا3 را در برنامه غذایی روزانه خود بگنجانید. 
معموال ماهی ها، گیاهان روغنی، انواع آجیل، روغن 
کتان، روغن کلزا و نیز روغن گردو حاوی امگا3 
قابل توجهی هستند. شرایط جوی و اقلیمی نیز 
در بروز خشکی پوست تاثیرات خاص خودشان 
را دارند. به عنوان مثال در فصل زمستان پوست 

تمایل بیشتری به خشک شدن دارد. درواقع، باد، 
سرما، شوفاژ و نیز تغییرات دمایی، پوست را 
خشک می کنند و در ادامه این وضعیت، پوست 
سبوم کمتری تولید می کند. متخصصان پوست 
بر این باورند الیه سطحی پوست )اپیدرم( در 
زمستان وضعیت منسجم و مناسبی ندارد و دقیقا 
به همین دلیل تعداد افرادی که در این فصل 
دچار خشکی پوست می شوند،  بیشتر از هر زمان 
دیگری است.  الزم به یادآوری است که زمستان 
تنها عامل خشکی پوست محسوب نمی شود. 
در فصل تابستان نیز اپیدرم در معرض حمالت 
و فشارهای گوناگونی قرار دارد. در این موعد 
سال، به علت تعریق زیاد، تمایل به شستشوی 
بدن بیشتر از هر زمان دیگری است، عادتی که 
درنهایت به خشکی پوست ختم خواهد شد. از 
سوی دیگر، گرمای هوا اتالف و فقدان آب در 
سلول های پوستی را افزایش می دهد. از این رو، 
برای جلوگیری از هرگونه مشکل پوستی توصیه 
می شود در فصل تابستان نیز از کرم مرطوب کننده 
غافل نشوید. یکی دیگر از دالیل خشکی پوست، 
بی نظمی در تولید سبوم )چربی طبیعی پوست( 
است. درحقیقت، زمانی پوست خشک می شود 
که میزان تولید سبوم کافی نباشد. عوامل بسیاری 
مانند عامل وراثت،  نوع پوست، محیط، تغییر 

فصل و... در بروز این بی نظمی نقش دارند. 
درحقیقت، وقتی در سطح پوست سبوم کافی 
وجود ندارد، پوست نیز توان مقابله با فشارها و 
تغییرات خارجی را نخواهد داشت و درنهایت 

خشک و حساس خواهد شد. 

پوست خشک معموال در چه سنینی 
دیده می شود؟

عده ای به اشتباه بر این باورند که فقط افراد باالی 
40 سال دچار خشکی پوست می شوند، درحالی 
که افراد جوان تر نیز ممکن است خشکی پوست 
را تجربه کنند. درحقیقت، یک فرد 50 ساله همان 
قدر در معرض ابتال به خشکی پوست است که 

یک فرد 20 ساله!

آیا پیری پوست در افراد دارای 
پوست خشک سریع تر اتفاق می افتد؟

به این سوال نمی توان جواب قطعی و صددرصدی 
داد. احتمال بروز پیری پوست در پوست های 
خشک در مقایسه با پوست های چرب یا معمولی،  
بیشتر است و قطعا اگر فردی که پوستی خشک 
دارد،  از مرطوب سازی پوستش غافل شود، به مرور 
زمان چروک های پوستی مهمان همیشگی اش 

خواهند شد. 

آیا راهی برای خاتمه دادن به خشکی 
پوست وجود دارد؟

این  قصدتان  و  دارید  خشکی  پوست  اگر 
است که برای همیشه از این مشکل خالص 
شوید، الزم است به عادت های زندگی خود 
نگاهی بیندازید! در روز به میزان کافی آب 
اتاق هایی  در  زمستان،  فصل  در  و  بنوشید 
که بیش از اندازه گرم یا محدود و کوچک 
هستند،  نمانید!  در ادامه، الزم است مراقب 
مواد آرایشی و بهداشتی که طی روز مصرف 
می کنید، باشید. حتی االمکان سراغ محصوالت 
شستشوی  ژل های  یا  صابون  مثل  قابض 
صورت نروید چون این مواد سطح خارجی 
آسیب پذیر  و  حساس  شدت  به  را  پوست 
می کنند. درعوض محصوالتی استفاده کنید 
که خاصیت مرطوب کنندگی دارند. این مواد، 
هم از اپیدرم محافظت می کنند و هم از تبخیر 
رطوبت پوست جلوگیری خواهند کرد. هنگام 
پاک سازی پوست خشک نیز باید کامال مراقب 
و محتاط باشید. یادتان باشد پاک سازی آرایش 
از روی پوست های خشک،  به همان اندازه که 
به صبر و آرامش نیاز دارد، به محصوالت و 
فراورده های مالیم نیز نیازمند است. در یک 
کالم به محصوالتی روبیاورید که تحریک کننده 
در طول  که چندبار  کسانی  نباشند.  پوست 
روز آرایش خود را پاک می کنند، بهتر است 
استفاده  آب  به  نیاز  بدون  پاک کننده های  از 
کنند. این پاک کننده ها آرایش صورت را به 
پوست  کمتر  همچنین  و  کرده  پاک  خوبی 
را خشک می کنند. بعد از پاک کردن با این 
پاک کننده ها یک الیه محافظ روی پوست باقی 
می ماند که الزم به شستن و از بین بردن این 
الیه محافظ نیست. این الیه محافظ خاصیت 
مرطوب کنندگی دارد و نیازی به پاک کردن آن 
با آب نیست.مثال شیرپاک کن )که البته بهتر 
است به آن پاک کننده شیری بگوییم( برای 
پاک کردن پوست های خشک مناسب است. 
فصل  برحسب  پاک کننده  انتخاب  همچنین 
سال تفاوت می کند، مثال در فصول سرد سال 

باید از پاک کننده های مالیم تری استفاده کرد.
https://www.cosmopolitan.fr :منبع

بررسی علل خشک شدن پوست و راه های مقابله با آن

پوست در زمستان وضعیت منسجمی ندارد 
متخصصان پوست به افرادی که 

پوست خشکی دارند، توصیه می کنند 
در فصل زمستان؛ یعنی زمانی که 
پوست آسیب پذیرتر از هر زمان 
دیگری است، دور الیه برداری از 

پوست را خط قرمز بکشند و به جای آن 
از کرم های مغذی پوست استفاده کنند 

تا الیه میانی )درم( دوباره احیا شود
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متخصصان پوست به افرادی که پوست 
خشکی دارند، توصیه می کنند در 
فصل زمستان؛ یعنی زمانی که پوست 
آسیب پذیرتر از هر زمان دیگری است، 
دور الیه برداری از پوست را خط قرمز 
بکشند و به جای آن از کرم های مغذی 

پوست استفاده کنند تا الیه میانی )درم( 
دوباره احیا شود


