
با خوانندگان 12
پرسش

پرسش اول: پدری ۶۵ ساله دارم که زیر یکی از چشم هایش 
بدون اینکه ضربه ای وارد شده باشد، به اندازه یک بند 
انگشت سیاه شده که شبیه خونمردگی است. علت این 
مساله چیست؟ آیا خطرناک است و برای درمان باید به 
پزشک مراجعه کند یا خودبه خود بهبود خواهد یافت؟ 

۰۹۱۲****۳۴۸

پرسش دوم: اسپری آب معدنی مخصوص پوست چه 
کارکردهایی دارد و تفاوت آن با کرم آبرسان پوست 

چیست؟ کدام یک بهتر است؟ مریم از ساری

پرسش سوم: خانمی ۳۲ ساله هستم. دور لبم تیره شده 
کرد؟  باید  چه  درمانش  برای  و  علت چیست  است. 

۰۹۱۶***۱۳۵

پاسخ
دکتر محمدرضا قاسمی

متخصص پوست و عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم  پزشکی ایران

پاسخ اول: پوست بدن از نظر استحکام و مقاومت در 
قسمت های مختلف بدن تفاوت های زیادی دارد. یکی 
از قسمت  هایی که پوست آن بسیار لطیف و نازک است، 
پوست اطراف پلک هاست که بسیاری از تظاهرات اولیه 
عوامل محرک بیرونی و درونی در آن نواحی خودشان را 
نشان می دهند. از شایع ترین عوامل آسیب رسان و محرک 
بیرونی می توان به اگزماها، ضربه ها و تروماهای خفیف 
به خصوص حین شب و در حال خوابیدن یا حتی یک 
خاراندن ساده اشاره کرد. این ضربه های خفیف می توانند 
باعث پارگی مویرگی شوند و زیر پوست نازک پلک کبودی 
ایجاد کنند، در حالی که فرد اصال متوجه ضربه ای که به 
پلکش خورده، نشده است.  ضربه به سایر نواحی صورت 
هم ممکن است باعث کبودی پوست اطراف چشم شود. 

بارزترین نمونه این حالت کبودی دور چشم در افرادی 
است که جراحی بینی انجام می دهند و علت آن بافت 
همبند شلی است که دور چشم ها را پوشانده است. اگر 
هیچ تروما و ضربه خارجی ای در کار نباشد، می توان به 
عوامل دیگری شک کرد. مثال افرادی که داروهای مختلفی 
مانند آسپیرین مصرف می کنند که آنها را دچار اختالالت 
انعقادی می کند یا بیمارانی که استعداد اختالالت انعقادی 
خون را به طور ذاتی دارند، با هر ضربه کوچکی ممکن 
است دچار خونریزی های خفیفی در قسمت های مختلف 
پوستشان شوند که خودش را با کبودی نشان می دهد. در 
موارد پیشرفته تر در برخی بیماری های سیستمیک و داخلی 
دیده  دور چشم  در  کبودی  تظاهرات  است  ممکن  هم 
شود که این بیماری ها معموال غیر از کبودی دور چشم 
تظاهرات دیگری هم در سایر قسمت های مختلف بدن 
دارند و صرفا یکطرفه و فقط یک چشم را درگیر نمی کنند. 
اگر زیر پلک پدرتان به صورت حاد و ناگهانی کبود شده 
و فقط در پلک یک چشمش وجود دارد و خفیف است، 
علت خیلی مهمی ندارد و باید بررسی کنید کدام یک از 
علت های بیرونی که ذکر شد، در رابطه با ایشان صدق 
می کند. توجه داشته باشید در مواقعی که کبودی ها شدت 
زیادی داشته باشد، مدت زمان طوالنی پایدار بماند و از 
بین نرود، راجعه باشد و دوباره برگردد، سابقه کبودی ها را 
در گذشته داشته باشید و غیر از پلک در سایر نواحی بدن 
هم مشکل مشابهی وجود داشته باشد باید حتما به پزشک 
مراجعه کنید تا مورد بررسي های بیشتری قرار بگیرید، اما اگر 
کبودی خفیف و رو به بهبود باشد، فقط ناحیه کنار چشم 
را درگیر کند، بیمار اختالل خاصی نداشته باشد، داروی 
خاصی مصرف نکند و دچار اختالل دید و بینایی چشم 
نشده، جای نگرانی نیست. در این شرایط معموال مشکل 

گذراست و با اقدامات حمایتی حل می شود.

بازار  در  مختلف  مارک های  با  اسپری هایی  دوم:  پاسخ 
موجودند که در آنها آب همراه با مواد معدنی مختلف 
وجود دارد. این اسپری های آب درمانی التیام بخش هستند 

و به واسطه امالحی که در خود دارند، می توانند التهاب های 
پوستی را برطرف کنند. توجه داشته باشید این اسپری ها 
جنبه رطوبت رسانی به  پوست ندارند و فقط التیام بخش 
هستند، در حالی که کرم های مرطوب کننده مانع از دفع 
رطوبت پوست می شوند و از آنها در مواردی که پوست 
خشک شده، استفاده می کنند، بنابراین کرم مرطوب کننده و 
اسپری های آب درمانی 2 محصول کامال مجزا از هم هستند 
و نمی توان آنها را با هم مقایسه کرد. الزم به ذکر است 
آب معدنی موجود در اسپری های درمانی با آب معدنی های 

نوشیدنی در بازار متفاوت است.

پاسخ سوم: تیرگی پوست در قسمت های مختلف بدن 
دالیل متعددی دارد. بعضی اوقات استعداد افراد به صورت 
سرشتی و ارثی باعث می شود چین های پوست تیره تر از 
سایر نقاط بدن باشد. برخی افراد حساس هم که به عوامل 
مختلفی حساسیت دارند، به دالیل سایش پوست دچار تیرگی 
پوست در قسمت های مذکور می شوند. البته این مساله حتی 
در افرادی که حساس هم نیستند ممکن است دیده شود. مثال 
افرادی که دست هایشان را زیر چانه شان می گذارند، افرادی 
که عادت دارند حین صحبت کردن مرتب به لب هایشان 
دست می زنند و افرادی که به صورت چهارزانو روی زمین 
می نشینند و پوست ناحیه مچ پایشان با زمین در تماس است، 
در همان قسمت ها دچار تیرگی پوست می شوند. بعضی مواقع 
تیرگی ها به دنبال یک التهاب ایجاد می شوند. افرادی که به ماده 
آرایشی، کرم یا هرگونه فرآورده  پوستی یا حتی خمیردندان 
حساسیت دارند، دچار التهاباتی در پوست می شوند که به 
دنبال آن پوست تیره خواهدشد. اگزماها هم می توانند پس 
از بهبود پوست را تیره کنند، بنابراین باید ابتدا علت تیرگی 
پوست مشخص شود تا بعد بتوان متناسب با علت، درمان 
را انجام داد. یادتان باشد هیچ گاه بدون تجویز پزشک و 
خودسرانه از کرم های روشن کننده یا کرم الیه بردار برای رفع 
تیرگی های پوست استفاده نکنید و درمان را برعهده پزشک 
بگذارید. ممکن است با اقدامات غیرعلمی بیمار وضعیت 

پوست بدتر و درمان سخت تر شود.

پرسش

هفته هشتم بارداری هستم و اصال حال خوبی ندارم. شب ها 
هنگام خواب خیلی اذیت می شوم. هیچ غذایی نمی توانم 
بخورم. حتی مایعات هم که می خورم، باال می آورم. آیا 
با این شرایط جنینم آسیب نمی بیند؟ ۳۳۲****۰۹۱7

پاسخ
دکتر مریم کاشانیان

متخصص زنان و زایمان و استاد دانشگاه 
علوم پزشکی ایران

تهوع و استفراغ یکی از عالمت های شایع ابتدای دوران 
بارداری است که به آن »بیماری صبحگاهی« گفته می شود 
زیرا در گذشته تصور بر این بود که این حالت بیشتر صبح ها 
وجود دارد، در حالی که اصال این طور نیست و ممکن است 

خانم بارداری در تمام طول روز از تهوع و استفراغ رنج ببرد 
و نتواند غذا میل کند. برخالف آنچه همه فکر می کنند که 
ممکن است تهوع و استفراغ به جنین آسیب برسد، عالمت 
خوبی است و نشان دهنده سالمت بارداری. درواقع، تهوع 
و استفراغ واکنشی است که بدن در مقابل عوامل آسیب زا و 
مضر از خود نشان می دهد تا جنین را حفظ کند بنابراین با 
وجود اینکه خانم  باردار را بسیار اذیت می کند، به هیچ  وجه 
عالمت بدی نیست. توجه داشته باشید که غذا نخوردن شما 
در این دوران هیچ گونه صدمه ای به جنین تان نمی زند، حتی 
ممکن است چند کیلوگرم وزن هم کم کنید، اما این دوران 
طی می شود و زمانی می رسد که به راحتی می توانید تغذیه 
مناسبی داشته باشید. البته با توجه به اینکه حالت تهوع و 
استفراغ شدید بسیار ناراحت کننده است و ممکن است خود 
خانم را دچار ضعف و بی حالی کند، پزشک داروهای بسیار 
خوبی تجویز می کند که می توانید از آنها استفاده کنید. هرچند 
با مصرف داروها ممکن است است به طور کامل بهبود پیدا 

نکنید، ولی الاقل وضعیت تان قابل تحمل می شود. این دوران 
معموال تا 16 هفتگی ادامه دارد، اما به  ندرت ممکن است 
تهوع و استفراغ در تمام طول مدت بارداری وجود داشته 
باشد. به همه خانم های بارداری که تهوع و استفراغ دارند 
توصیه می شود به هیچ وجه به اجبار غذا میل نکنند و غذاهایی 
که دوست ندارند یا باعث تهوع بیشتر در آنها می شود را 
به تصور اینکه برایشان مفید است، نخورند تا مشکلشان 
دوچندان نشود. آنها باید داروهای پزشک را مصرف کنند 
تا این دوران به سالمت سپری شود. البته در انتهای بارداری 
هم به دلیل اینکه اندازه رحم بزرگ می  شود و به معده فشار 
وارد می کند و زمان تخلیه معده طوالنی می شود هم ممکن 
است خانم باردار دچار تهوع و استفراغ شود. در این زمان 
هم توصیه می شود خانم ها تعداد وعده های غذایی را افزایش 
و حجم غذا را کاهش دهند تا معده به راحتی تخلیه شود. 
تهوع و استفراغ در پایان بارداری هم مشکلی ایجاد نمی کند 

و جای نگرانی نیست. 
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پرسش

پرسش اول:خانمی ۳۵ ساله و دارای ۲ فرزند هستم. خارش شدید و 
خشکی خیلی زیاد دهانه رحم دارم، به حدی که رابطه زناشویی ام را با 
مشکل روبرو کرده است. آیا ممکن است ویروس وارد بدنم شده باشد؟ 
درضمن به تمام اصول ازدواج پایبندم و بهداشت را نیز رعایت می کنم. 

لطفا مرا راهنمایی کنید. ۰۳۰****۰۹۱۸

پرسش دوم: ۵/۵ ماهه باردارم. پاهایم زیاد مي گیرد. پزشکم گفته علت درد این 
است که به دلیل بزرگ شدن جنین و بارداري به عروق و رگ ها فشار وارد 
می شود. آیا می توان کاري براي کم شدن درد انجام داد؟ ۱۰۹****۰۹۱۲

پرسش سوم: روی بروشور داخل جعبه پماد کلوتریمازول درج شده که مصرفش 
در دوران شیردهی ممنوع است. برای سوزش و خارش ناشی از عفونت 
قارچی در دوران شیردهی باید از چه دارویی استفاده کرد؟ ۳۹۴****۰۹۱۱

پرسش چهارم:  یک سال است که ازدواج کرده ام و داراي زخم بزرگي در 
دهانه رحم هستم. آیا به غیر از منجمدکردن راه درمان دیگري هست؟آیا 

این مساله با نازایي ارتباط دارد؟ ۲۰۵****۰۹۳۳

پرسش پنجم: ۲7 ساله و مجرد هستم. چند ماهی است که در ناحیه 
تناسلی ام یک زائده گوشتی کوچک درآمده است. از اینکه دچار سرطان 
دهانه رحم شده باشم، می ترسم که به پزشک مراجعه کنم. لطفا راهنمایی ام 

کنید. ۳۰۵****۰۹۳۸

پاسخ
دکتر منصوره یراقی

متخصص زنان و زایمان، فلوشیپ اختالالت کف لگن و عضو هیئت 
علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پاسخ اول: خارش مي تواند علل متنوعي داشته باشد که شایع ترین آن بیماري 
قارچي و بیماري هاي پوستي است. خوشبختانه بیماری های قارچی با وجود 
گستردگی زیادی که دارند، قابل درمان هستند اما در صورت پاسخ ندادن به درمان 
قارچ، بیمار باید از نظر بیماري هاي پوستي حساسیتي و انواع دیگر بیماری ها 
معاینه شود. گاهي خشک کردن زیاد ناحیه تناسلي هم مي تواند علت این مشکل 

باشد. برای تشخیص علت و درمان آن باید به متخصص زنان مراجعه کنید.

پاسخ دوم: در صورتي که فعالیت خانم باردار متناوب باشد، باید قبل از ایجاد 
خستگي، استراحت کند و در زمان استراحت پاها کمي باالتر از سطح بدن قرار 
بگیرند. با این روش از ایجاد این درد جلوگیري خواهد شد. سعی کنید پاهایتان 
طوالني آویزان نباشند و هنگام خواب به پهلو و ترجیحا پهلوی چپ بخوابید. 
گاهي نیز این مورد با مصرف مکمل کلسیم و منیزیم زیرنظر پزشک بهتر مي شود.

پاسخ سوم: خارش و خشکي واژن در دوران شیردهي مي تواند عالوه بر عفونت 
قارچی ناشی از کمبود هورمون نیز باشد اما در صورتي که تشخیص پزشک 
بیماري قارچي و عالمت دار باشد، مي توان از کلوتریمازول واژینال استفاده کرد.

پاسخ چهارم: در صورتي که پاپ اسمیر طبیعي باشد و ترشح غیرطبیعي وجود 
نداشته باشد، هیچ اقدام خاصي نیاز نیست. این شرایط با نازایي ارتباطی ندارد.

پاسخ پنجم: سرطان دهانه رحم ناشی از آلودگی به ویروس زگیل  تناسلی است 
که از راه تماس جنسی منتقل مي شود. احتماال زائده ای که به آن اشاره کرده اید 
نگران کننده نیست، اما در صورت بزرگ شدن، خارش و زخمي شدن زائده 
باید به پزشک مراجعه کنید. شاید الزم باشد از آن نمونه  ای گرفته شده و برای 

تشخیص دقیق تر به آزمایشگاه فرستاده شود.
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ادامه از صفحه ۹
اینکه جماعت هنری آن طرف اینقدر به فرزندآوری 
و تکثیر نسل عالقه دارند، در مقابل، شیوه زندگی 
شخصیت های مشهور ما انصافا هم قابل توجه است. 
جالب است که با وجود تصوراتی که ما داریم، 
سینمای  چهره های  تراشیده ترین  و  خاص ترین 
غرب هم تمایل دارند زندگی خانوادگی شان را 
بارداری و  با  به خصوص  در ویترین بگذارند و 
بچه دار شدنشان اینقدر لذت می برند؛ پدیده ای که 
درست نقطه مقابل شیوه زندگی اغلب ما ایرانی ها و 
به خصوص هنرمندهای ماست. اینجا بسیار به ندرت 
اتفاق می افتد که کسی از خانم ها دلش بخواهد از 
فرآیند بارداری و تولد فرزندش خبری منتشر کند. 
تقریبا همه حواسشان هست که به محض تغییر شکل 
اندام و چهره از چشم ها پنهان شوند و تا زمانی که 
بچه از آب و گل دربیاید، به محافل نیایند و جلوی 
دوربین ها ظاهر نشوند تا آب ها از آسیاب بیفتد. 
اینها هم بعید است به شرم و حیای سنتی شرقی ها 
ربطی داشته باشد، چون بسیاری از همین جماعت 
از پوشیدن عجیب ترین البسه ابایی ندارند و اگر 
چارچوب های رسمی و قواعد محدودکننده نبود، 
شاید با نشان دادن زندگی خصوصی خود هوش 
از سر ملت می بردند. پس اگر دلشان نمی خواهد 
کسی از بچه دار شدنشان مطلع شود و تصاویرشان 
را ببیند و حتی خیلی وقت ها با همسرشان هم در 
اجتماعات ظاهر نمی شوند تا همچنان طوری به نظر 
 برسد که انگار مجردند و این  گونه محبوب تر بمانند، به
طرز فکر و شیوه زندگی خاص ما در این نقطه از 
جهان برمی گردد و پرسش جذاب همچنان بی پاسخ 
مانده است. با وجود اینکه قاعدتا زندگی ما باید بیشتر 
بر مدار خانواده بگردد و خانواده های ما بزرگ تر و 
پربچه ترند و اینجا اینقدر برای بچه داشتن و بیشتر 
داشتن اش تبلیغ می شود، چرا چهره های مرجع در 
جامعه تا جایی که بتوانند از ازدواج و بچه دار شدن 
طفره می روند و اگر هم تن بدهند، دلشان نمی خواهد 
کسی این بخش از زندگی شان را ببیند، در حالی 
که می دانند و می بینند در همان زندگی غربی که ما 
فکر می کنیم سنت خانواده و حریمش کمرنگ شده، 

اوضاع قشنگ به شکل دیگری است؟
و  داشتن  خانواده  فضیلت  به  باید  اینجا  در 
خانواده دوستی در سینما و تلویزیون آمریکا هم 
اشاره ای بکنم که واقعا حیرت انگیز است. باورنکردنی 
است که چرا آنها اینقدر بر موضوع خانواده تاکید 
دارند و چرا مدام می خواهند نشان بدهند خانواده 
برایشان چه ارزش و حرمتی دارد. شاید به این موضوع 
در مطلبی مجزا بپردازیم، اما تعجب و سوال ما سر 
جای خودش هست؛ چرا آنجا فکر می کنند بچه 
داشتن خیلی اتفاق فوق العاده ای است و با آن شو 
می دهند و اینجا، خیلی ها که اتفاقا و غالبا الگویشان 
هم همان هالیوودی ها هستند، نمایش و داشتن بچه 
و خانواده را تابو می دانند؟... این هم از اینستاگرام و 

نتایج وقت صرف کردن در آن!


