
پرسش اول: در هفته 36 باردارى به سر 
مى برم. قبال آبله مرغان گرفته ام ولى چند 
روز پيش با فرزند دوستم كه آبله مرغان 
داشت، برخورد كردم. آيا امكان خطرى 

وجود دارد؟ 763****0915

چه  به  جنين  رشد  اختالل  دوم:  پرسش 
در چه شرايطى جنين دچار  و  معناست 

اين مشكل مى شود؟ 476****0902

پرسش سوم: من صاحب 4 دختر هستم و 
دلم مى خواهد پسر هم داشته باشم. مدتى 
پيش باردار شدم اما بعد از 2 ماه مشخص 
شد قلب جنين تشكيل نشده و جنين را سقط 
كردم. البته قبال داروى استراديول مصرف 
مى كردم. آيا ممكن است مصرف اين دارو 
باعث تشكيل نشدن قلب جنين شده باشد؟ 

0916****763

پاسخ

دكتر شيرين نيرومنش
متخصص زنان و زايمان، 
فوق تخصص طب مادر و 

جنين و استاد دانشگاه علوم 
پزشكى تهران

پاسخ اول: اگر اطمينان داريد كه در گذشته به 
بيمارى آبله مرغان مبتال شده ايد، يعنى بدنتان 
ايمنى كافى دارد و احتمال ابتالى بعدى به 
بيمارى بسيار كم است اما اگر خانمى شك 
در  بايد  نه  يا  گرفته  آبله مرغان  كه  داشت 
ميزان  نظر  از  آزمايش خون  اولين فرصت 
آنتى بادى هاى ضدويروس آبله مرغان انجام 
بدهد. اگر آنتى بادى در بدن موجود باشد؛ 
يعنى خانم در گذشته به آبله مرغان مبتال شده 
و بدنش در برابر ويروس اين بيمارى ايمن 
است اما اگر آنتى بادى در خون وجود نداشت 
بايد براى بررسى و پيگيرى هرچه سريع تر به 

پزشكش مراجعه كند.

پاسخ دوم: جنين داخل رحم در هر سنى از 
باردارى كه پزشك محاسبه مى كند بايد از نظر 
اندازه اندام ها يا قد و وزن، در محدوده مشخصى 
باشد. از اين  رو، در سونوگرافى، پزشك قطر 
سر جنين، دور شكم، اندام ها و وزن جنين 
را اندازه گيرى مى كند. اگر در سونوگرافى ها 
پزشك متوجه شود وزن و اندازه هاى جنين 
كمتر از محدوده مشخصى است كه بايد باشد؛ 
يعنى جنين كمبود وزن دارد و دچار اختالل 
رشد شده است. علل متفاوتى باعث بروز 
اين مساله مى شوند، مثال در برخى خانواده ها، 
نوزادان به طور ژنتيكى كم وزن به دنيا مى آيند. 
عالوه بر ژنتيك، عوامل كروموزومى، ابتالى 
مادر به بيمارى هاى عفونى طى دوران باردارى، 
تغذيه نامناسب مادر، اختالل خونرسانى به 
رحم و جفت، جفت كوچك، ابتالى مادر به 
بيمارى هاى كليوى و فشارخون به خصوص 
فشارخون مزمن به دليل درگيرى هاى عروقى 
مادر و خونرسانى ناكافى به جنين و... در ايجاد 
اختالل رشد جنين نقش دارند. اين مساله هم 
يكى از عوامل ايجاد باردارى هاى پرخطر يا 
نيازمند مراقبت بيشتر است كه ممكن است با 
كمى استراحت، كاهش استرس ها و بهبود رژيم 
غذايى شرايط جنين بهتر شود اما ممكن است 
تاثير چندانى هم نداشته باشد، مثال اگر از قبل 
بيمارى هايى مثل ترومبوفيلى ها يا اختالالت 
انعقادى در مادر تشخيص داده شده باشد ممكن 
است مادر مجبور باشد در تمام دوران باردارى از 
آمپول هاى زيرجلدى يا قرص آسپيرين استفاده 
كند تا جريان خونش بهتر شود. گاهى هم الزم 
است هر 3-2 هفته يكبار با سونوگرافى داپلر 
رشد و سالمت جنين و ميزان مايع اطرافش 
مورد بررسى قرار بگيرد. اگر اين باردارى هاى 
پرخطر به موقع تشخيص داده نشوند يا در 
درمان غفلت شود ممكن است در هفته هاى 
آخر نزديك به زايمان جنين از دست برود. 
به همين دليل گاهى پزشك صالح مى بيند 
كه جنين چند هفته زودتر از موعد مقرر به 
دنيا بيايد و ادامه رشدش را در خارج از بدن 

مادر طى كند.

پاسخ سوم: اگر قصد داريد حتما صاحب 
پسر شويد بايد از لقاح آزمايشگاهى كمك 
بگيريد. در اين صورت با كمك روش هاى 
آزمايشگاهى، نطفه هايى حاصل از لقاح تخمك 
شما و اسپرم همسرتان در آزمايشگاه تشكيل 
مى شود و سپس نطفه هاى دختر و پسر از نظر 
كروموزومى از هم تشخيص داده شده و نطفه 
پسر در رحمتان قرار داده مى شود اما اين به 
شرطى است كه شما به اندازه كافى تخمك 
داشته باشيد كه بتوان عمل آى وى اف را انجام 
داد. در برخى باردارى ها به دليل مشكالتى كه در 
نطفه و جنين وجود دارد قلب تشكيل نمى شود 
و اين مساله به دارويى كه مصرف كرده ايد، 
ارتباطى ندارد. اين اتفاق هميشه تكرار نمى شود 
و ممكن است فقط يك بار رخ بدهد و براى 

دفعه بعد باردارى كامال طبيعى پيش برود.

با خوانندگان شماره هفتصدوسيزده هجده خرداد نودوهشت10

پرسش اول: خانمى 63 ساله و ساكن خوزستان 
هستم. مشكلم اين است كه وقتى در معرض 
نور آفتاب قرار مى گيرم بدنم به شدت دچار 
خارش مى شود و تاول مى زند. چه بايد بكنم؟ 

دشت گلى از خوزستان

پرسش دوم: مردى 69 ساله هستم و سرم 
هميشه خارش دارد. به بيمارى ديابت مبتال 
هستم و در منطقه اى كه زندگى مى كنم آب 
لوله كشى شور است و ما با همين آب استحمام 
مى كنيم. آيا خارش مى تواند به اين داليل باشد؟ 

0917****527

پرسش سوم: افرادى كه در جوانى پوست 
چربى دارند اما با افزايش سن دچار خشكى 
پوست مى شوند، بهتر است از چه شامپويى 
استفاده كنند تا از خشكى زياد پيشگيرى شود؟ 

0919****700

پرسش چهارم: آيا اصالح صورت با تيغ مى تواند 
باعث خشكى پوست شود؟ موسوى از شهررى

پرسش پنجم: سال هاست از خارش پوست رنج 
مى برم كه هرچند وقت يكبار ناگهان عود مى كند 
و آزارم مى دهد، به طورى كه باعث ريزش ابرو 
و موهاى سرم شده است. به پزشك مراجعه 
كرده و دارو هم مصرف مى كنم اما فايده اى 
نداشته است. خودم عرق كاسنى مصرف مى كنم. 
احساس مى كنم كمى خارش ها كمتر شده اما 
هنوز از بين نرفته است. لطفا راهنمايى كنيد. 

0912****524

پرسش ششم: آيا گذاشتن خميردندان روى 
است؟  درستى  كار  سوخته،  كه  پوستى 

0913****325
پاسخ 

دكتر اميرهوشنگ احسانى
متخصص پوست و عضو 

هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى 
تهران

پاسخ اول: برخى بيمارى هاى پوستى در فصل 
بهار و به خصوص تابستان شيوع بيشترى دارند 
كه به آنها «بيمارى هاى آفتابى» گفته مى شود. 
فتودرماتوز يا بيمارى هاى آفتابى گروهى از 
برخى  پوست  آنها  در  كه  بيمارى ها هستند 
افراد به تابش آفتاب واكنش غيرطبيعى نشان 

مى دهد، به اين شكل كه 15 تا 20 دقيقه بعد از 
اينكه پوست در معرض تابش نور آفتاب قرار 
مى گيرد دچار خارش و التهاب و حتى كهير 
مى شود. اين اتفاق ممكن است در هر سنى 
ديده شود اما معموال در دهه 3 و4 سنى شيوع 
بيشترى دارد. درمان اين مشكل محافظت بسيار 
خوب از پوست در مقابل تابش نور آفتاب است. 
براى اين كار، هم بايد از ضدآفتاب هاى فيزيكى 
مثل دستكش و كاله استفاده كنيد و هم حتما 
كرم  ضدآفتاب به مقدار كافى با SPF مناسب 
بزنيد و هر 2 ساعت يكبار آن را تمديد كنيد. 
در صورتى كه پوست دچار مشكل شده باشد 
مى توان از درمان هاى عالمتى هم كمك گرفت. 
يادتان باشد همه افراد به بيمارى هاى آفتابى مبتال 
نمى شوند و براى ابتال به اين بيمارى فرد بايد 

زمينه الزم را داشته باشد.

پاسخ دوم: بيمارى قند يا ديابت يكى از عواملى 
است كه مى تواند به دليل اختالالت اعصاب 
حسى در پوست، خارش پوستى موضعى ايجاد 
كند اما باعث ايجاد خارش عمومى در بدن 
نمى شود. خارش سر به ندرت در بيمارى ديابت 
ديده مى شود و اين مساله بيشتر علل قارچى 
دارد. مهم ترين علت آن هم بيمارى درماتيت 
سبورئيك است كه معموال خود را با پوسته ريزى 
و خارش نشان مى دهد. البته بيمارى هاى ديگرى 
هم مى توانند موجب خارش پوست سر شوند 
كه قطعا با معاينه و تشخيص درست مى توان 

درمان مناسبى براى آنها در نظر گرفت.

پاسخ سوم: با افزايش سن، پوست همه افراد 
به تدريج خشك مى  شود زيرا وقتى سن باال 
مى رود هم تعداد غدد سبابه يا چربى زيرپوست 
كم مى شود و هم فعاليت ترشحى شان كاهش 
مى يابد و اين مساله پوست را خشك مى كند و 
فرد به خصوص پس از استحمام از خشكى و 
پوسته پوسته شدن پوست شكايت دارد. اين عالئم 
بيشتر در ساق پا و دست ها ديده مى شود. توصيه 
اين است كه حتما پوست بدنتان را با لوسيون هاى 
مرطوب كننده يا چرب كننده مرطوب و چرب 
كنيد. بد نيست بدانيد شايع ترين علت خارش 
پوست در افراد سالمند، خشكى پوست است 
بنابراين توصيه مى شود سالمندان براى شستشوى 
موهايشان از شامپوهاى حاوى نرم كننده استفاده 
كنند تا خشكى آنها كمتر شود. عالوه بر اينها 
مصرف برخى مكمل ها مانند روغن آرگان، زيتون، 
نارگيل و... بعد از استحمام هم مفيد خواهد بود.

پاسخ چهارم: براى تراشيدن موى صورت با 
تيغ الزم است از ماده اى مثل كف ريش تراش 
براى راحت تر شدن اين كار استفاده كرد. 
در صورت استمرار، اين ماده خود مى تواند 
باعث خشكى پوست شود اما تراشيدن مو به 
تنهايى كمتر باعث خشكى پوست خواهد شد.

پنجم: خارش پوست مبحث بسيار  پاسخ 
گسترده  اى است و علل بسيار زيادى دارد 
بيمارى هاى  بيمارى هاى پوستى،  كه شامل 
حساسيت ها،  داروها،  مصرف  داخلى، 
باردارى،  آفتاب سوختگى،  حشرات،  نيش 
استرس ها و... است. افرادى كه مانند شما 
چند سال است از خارش رنج مى برند قطعا 
باشند  داشته  خارششان  براى  علتى  بايد 
يا  آزمايش  با  بايد  سال  چند  اين  طى  كه 
نمونه بردارى تشخيص داده مى شد. با آزمايش 
و نمونه بردارى هايى كه انجام مى شود عامل 
شد.  خواهد  داده  تشخيص  خارش  اصلى 
توصيه مى كنم به متخصص پوست مراجعه 
كنيد و از ايشان بخواهيد عالوه بر درمان هاى 
با  هم  را  پوستتان  خارش  علت  عالمتى، 

نمونه بردارى پيدا و سپس درمان كند.

پاسخ ششم: گذاشتن خميردندان، سيب زمينى 
و... روى محل سوختگى كار نادرستى است. 
اين كارها معموال براى كاهش سوزش انجام 
مى شود. داخل خميردندان مواد خنك كننده اى 
وجود دارد كه ممكن است در همان لحظه 
سوزش ناشى از سوختگى را كاهش دهد 
اما اين كار قطعا آسيب پوستى را افزايش 
تعويق  به  را  سوختگى  ترميم  و  مى دهد 
بنابراين  مى كند  را طوال نى   آن  و  مى اندازد 
توصيه مى شود به هيچ وجه از خمير دندان 
براى خنك شدن محل سوختگى استفاده نشود 
اما ريختن آب خنك روى محل سوختگى 
به خصوص سوختگى هاى شيميايى كه پوست 
در مواجهه با يك ماده اسيدى آسيب  ديده 
ماده  مى شود  موجب  كه  است  خوبى  كار 
سوزاننده رقيق شود و از روى پوست كنار 
برود و نفوذش داخل پوست كاهش يابد. 
كمپرس يخ در سوختگى هاى حرارتى نيز 
براى اطراف  از آن  مفيد است كه مى توان 
محل سوختگى استفاده كرد. گذاشتن يخ روى 
پوست باعث مى شود خونرسانى به منطقه كم 
و تهاجم مواد و سلول هاى التهابى به منطقه 

با سرعت كمترى انجام شود.

پرسش اول: 2 روز است به شدت دچار بيرون روى 
شده ام و مدفوعم كامال آبكى است و مانند اسيد پوست 
ناحيه مقعدم را مى سوزاند. هنوز به پزشك مراجعه 
درمان هاى  چه  از  كه  كنيد  راهنمايى  لطفا  نكرده ام. 
بگيرم.  كمك  شرايطم  بهبود  براى  مى توانم   خانگى 

0916****652

آيا مى توان  پرسش دوم: چرا كبد چرب مى شود و 
برگرداند؟  اول  حالت  به  دوباره  را  چرب شده  كبد 

0935****663

پرسش سوم: مدتى است دچار سوزش سرمعده شده ام 
و هر چه مى خورم ترش مى كنم. علت اين مساله چيست 

و چه كنم تا عالئم كمتر شود؟ جزايرى از گرمسار

پاسخ 
دكتر محمدجعفر فره وش

فوق تخصص بيمارى هاى گوارش و كبد و 
عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى تهران 

است  بهتر  است  شديد  خيلى  دفعتان  اگر  اول:  پاسخ 
براى علت يابى، تشخيص و درمان سريع تر به پزشك 
و  بخوريد  مايعات  و  مى توانيد غذا  اگر  كنيد.  مراجعه 
مشكلى در اين زمينه نداريد بهتر است غذاهايى مانند كته، 
گوشت هاى نرم  خوب پخته شده مثل مرغ، جوجه كباب، 
فراوان  مايعات  پخته،  يا  رنده شده  سيب  موز،  ماست، 
به خصوص دوغ بدون گاز، محلول ORS و آب بنوشيد 
و در نوشيدنى هايتان آب نصف يك عدد ليمو را بريزيد 
تا پتاسيم آن را دريافت كنيد. نمك هم به دليل دارا بودن 
به هيچ وجه  به تنظيم امالح بدن كمك مى كند.  سديم 
آبميوه طبيعى و به خصوص مصنوعى، نوشابه هاى گازدار 
و ساير نوشيدنى هاى شيرين را ننوشيد زيرا مشكلتان 
كمك  خانگى  روش هاى  اين  كرد.  خواهد  تشديد  را 
مى كند تا دفع شديد، كاهش پيدا كند و بدنتان امالح از 
دست رفته را دوباره جذب كند. در صورتى كه انجام 
اين كارها بى فايده بود و كنار اسهال عالئمى مانند تب، 
تهوع، استفراغ، بى اشتهايى و ضعف عمومى داشتيد حتما 

به مركز درمانى مراجعه كنيد.

پاسخ دوم: كبد چرب ناشى از شيوه زندگى غلط، تغذيه 
نامناسب، نداشتن تحرك و فعاليت بدنى و اضافه وزن 
است. بدن ما به طور طبيعى كالرى هاى مازاد بر نيازش را 
در خود ذخيره مى كند. در واقع مقدارى از كالرى دريافتى 
از مصرف انواع شيرينى ها، چربى ها، كربوهيدرات ها و... 
وارد خون شده، مقدارى در عضالت مى سوزد و مقدار 
باقى مانده آن در كبد به شكل چربى ذخيره مى شود تا در 
صورت نياز دوباره مورد استفاده قرار بگيرد. اگر تغذيه 
نادرست و حجم كالرى دريافتى بيش از كالرى مصرفى 
باشد، ميزان ذخيره و تجمع كالرى در كبد به تدريج زياد 
و زيادتر خواهد شد و پس از مدتى سلول هاى چربى 
به قدرى بزرگ مى شوند كه به سلول هاى كبدى صدمه 
مى زنند و حتى در مواردى آنها را از بين مى برند. در اين 
شرايط به كبد، «كبد چرب غيرالكلى» گفته مى شود كه 
امروزه يكى از شايع ترين علت هاى بيمارى هاى كبدى 
است. در بسيارى از جوامع بيش از 40-30 درصد جامعه 
اين موضوع  بررسى  براى  كبد چرب رنج مى برند.  از 
مى توان آنزيم هاى كبدى را با آزمايش خون ارزيابى كرد. 
نباشد، مى توان كبد  باال و مختل  آنزيم هاى كبدى  اگر 
چرب شده را با اصالح رژيم غذايى و كاهش وزن بهبود 
بخشيد. در واقع با كاهش 5 تا 10 درصدى وزن كمك 
بزرگى به بهبود كبد چرب خواهيد كرد بنابراين بهترين 
درمان كبد چرب كاهش وزن و ورزش و فعاليت بدنى 
است و هيچ راه و دارويى براى درمان آن وجود ندارد. 
در افراد مبتال به ديابت يا چربى خون باال هم بيمارى 
بايد كنترل شود و چربى خون پايين بيايد. چنانچه كبد 
چرب درمان نشود، در 10 درصد موارد كبد صدمات 
بيشترى مى بيند و حتى در 2 تا 3 درصد موارد وارد فاز 
مزمن و سيروز كبدى شود. متاسفانه پيش بينى مى شود در  
سال هاى آينده شايع ترين بيمارى كبدى كه نياز به پيوند 

كبد پيدا مى كند، كبد چرب غيرالكلى است.

پاسخ سوم: سوزش سرمعده از عالئم بيمارى ريفالكس 
يا برگشت اسيد معده به مرى است. دريچه مرى-معده، 
كار انتقال مواد غذايى را از مرى به معده برعهده دارد. 
وقتى دريچه باز مى شود، ماده غذايى موجود در مرى 
وارد معده شده و سپس دريچه دوباره بسته مى شود. 
خوب  نمى تواند  داليلى  به  دريچه  اين  اوقات  گاهى 
مى تواند  معده  در  موجود  اسيد  درنتيجه  شود،  بسته 
با  مرى  بافت  كه  آنجا  از  و  برگردد  مرى  سمت  به 
معده متفاوت است، اسيد معده مى تواند باعث سوزش 
بافت مرى و احساس ترشى در دهان شود. عواملى كه 
مى توانند باعث شلى و خوب كار نكردن  اين دريچه 
شوند عمدتا شامل استعمال دخانيات، نوشيدن الكل و 
نوشيدنى هاى حاوى گزانتين و تئين فراوان، پرخورى، 
خوردن غذاهاى حجيم و نفاخ و چرب، دراز كشيدن 
پس از صرف غذا، هرگونه استرس هاى عصبى، مصرف 

برخى داروها و... است.
ريفالكس، بيمارى شايعى است كه بهترين كارها براى 
بهبود آن ترك دخانيات و الكل، حفظ آرامش و دورى 
از هرگونه استرس، غذا خوردن در حجم كم، مصرف 
ننوشيدن  غذاهاى چرب،  و  فست فودها  انواع  نكردن 
از صرف غذا،  بعد  نوشابه هاى گازدار، دراز نكشيدن 
در  است.  و...  خواب  از  قبل  ساعت   3 خوردن  شام 
صورتى كه با انجام اين توصيه ها مشكل برطرف نشد 
الزم است بيمار از داروهاى كاهنده اسيد معده زير نظر 

پزشك استفاده كند.

چند  هستم.  ساله   28 مردى  اول:  پرسش 
سالى است كه پوست دست هايم ترك هاى 
بايد  شديدى مى زند. علت چيست و چه 

بكنم؟ اسماعيلى از كرج

پرسش دوم: خانمى 77 ساله هستم. مشكلم 
شست  و  گونه ها  پوست  كه  است  اين 
دست هايم نازك و قرمز شده است. علت 
اين مشكالت چيست؟ لطفا مرا راهنمايى 

كنيد. 234****0903

پوست  به   Xاشعه تابش  آيا  پرسش سوم: 
در آينده باعث آسيب هاى پوستى مى شود؟ 

0910****537

پرسش چهارم: همسرم بيمارى ايكتيوز دارد 
كه با تغيير فصل تشديد مى شود. 3-2 سال 
پيش هم به بيمارى پسوريازيس دچار شد. 
چه كنيم تا با تغيير فصل عالئمش تا اين 

حد شدت نگيرد؟ آقاى موسوى از تهران

پرسش پنجم: خانم 25 ساله اى هستم كه به 
گفته پزشك كف دست راستم دچار اگزما 
شده است. حدود 40 روز است از داروهاى 
تجويزشده استفاده مى كنم اما هنوز بهبود 
نيافته است. علت چيست؟ 326****0912

 
پاسخ

دكتر مجتبى اميرى
متخصص پوست و عضو 

هيات علمى دانشگاه

ترك ها  ايجاد  در  مهم  عامل  اول: 2  پاسخ 
و ضخيم شدن پوست دست ها تاثير دارند. 
يكى از اين عوامل اگزماى مزمن است. اگزما 
در اثر حساسيت به يك يا چند ماده ايجاد 
مى شود. اگر عوامل حساسيت زا به هر دليلى 
مثل شغل، شستشوى زياد و... از بين نرود، به 
تدريج باعث ايجاد ترك هاى عميق و ضخيم 
شدن پوست مى شود. عامل ديگر اين مشكل، 
بيمارى پسوريازيس يا داءالصدف است. اين 
بيمارى مى تواند عالئمى مانند اگزماى مزمن 
به خصوص در پوست دست  و پاها به صورت 
ترك خوردگى و ضخيم شدگى نشان بدهد. البته 

با توجه به اينكه درمان اين دو عامل مشابه 
است، الزامى به تفكيك آنها نداريم اما ممكن 
است ساير نواحى پوست بدن هم عالئمى 
داشته باشد كه بيمارى ها را از هم تفكيك كند. 
خوشبختانه ترك ها و ضخيم  شدن پوست به 
درمان هاى دارويى و به خصوص به كرم هاى 
موضعى تركيبى پاسخ خوبى مى دهند بنابراين 
بهتر است حتما به پزشك متخصص پوست 
مراجعه كنيد و عامل ايجاد مشكل را از بين 
ببريد. در صورتى كه عامل ايجاد خشكى و 
ترك هاى پوست پيدا نشود مشكل حتى پس 

از درمان دوباره عود خواهد كرد.

پاسخ دوم: با توجه به سنتان، عالئم ظاهرى 
پوست شما احتماال به دليل صدمات ناشى از 
نور آفتاب به خصوص امواج ماوراى بنفش آن 
است كه طى همه اين سال ها به پوستتان تابيده. 
قطعا افرادى كه پوست سفيدترى دارند و در 
دوران كودكى و نوجوانى زياد در معرض تابش 
آفتاب قرار داشته اند به اين گونه صدمات بيشتر 
مبتال مى شوند. متاسفانه اين قبيل پوست ها 
مستعد بروز تغييراتى هستند كه ممكن است 
در آينده به تومورها يا توده هاى پوستى ختم 
شوند بنابراين الزم است حتما توسط متخصص 
پوست معاينه شويد. همچنين توصيه مى شود 
در مراحل اوليه صدمات ناشى از آفتاب بر 
پوست از مرطوب كننده ها و ضدآفتاب هاى 
كه  حادتر  موارد  در  كنيد.  استفاده  مناسب 
پوست آسيب بيشترى  ديده معموال خود را 
به صورت خشكى يا ضايعات اكتينيك كراتوز 
(ضايعات پوستى خشن) نشان مى دهد. در اين 
شرايط مى توان از كرايو يا فريز و اسپرى هاى 
خنك كننده كمك گرفت و عالئم پوستى را 

از بين برد.

پاسخ سوم: اشعهX، اشعه اى است كه اگر با 
هر بافت زنده اى برخورد كند، آن را مستعد 
سرطان مى كند. به همين دليل در مراكز درمانى 
با اندازه هاى بسيار حساب شده و دقيق و با 
اقدامات محافظتى شديد از آن استفاده مى كنند. 
اگر منظورتان از تابش اشعهX به پوست، انجام 
گرافى هاى مختلف پزشكى است، از اين نظر 
تابيده شده  اشعه  ميزان  زيرا  نداريم  نگرانى 
به بدن در مراكز پزشكى، دقيق و استاندارد 
است و مشكلى براى پوست ايجاد نمى كند.

پوستى  بيمارى  ايكتيوز يك  چهارم:  پاسخ 
ژنتيكى است. در اين بيمارى تركيبات اصلى 
و مهمى كه رطوبت و قوام طبيعى اليه خارجى 
پوست را حفظ مى كنند، دچار اختالل مى شوند، 
درنتيجه پوست دچار خشكى شديد و خارش و 
پوسته پوسته شدن مى  شود. شكل بسيار خفيف 
اين بيمارى به صورت خشكى منتشر پوست 
تظاهر مى يابد و پوست به شكل فلس ماهى ديده 
مى شود. شكل هاى شديد بيمارى كه بسيار نادر 
هستند حتى به صورت تولدهاى معيوب خود را 
نشان مى دهند، به صورتى كه حتى ممكن است 
فرد مبتال عمر زيادى هم نكند بنابراين طيف 
بيمارى ايكتيوز بسيار متنوع است. در شكل 
شايعى كه ما بيشتر آن را مى بينم و به صورت 
خشكى پوست خود را نشان مى دهد، استفاده 
از مرطوب كننده ها و آبرسان هاى پوست الزامى 
است. ضمن اينكه آب و هواى خشك منطقه 
يا فصل پاييز و زمستان كه هوا خشك تر است 
بيمارى را تشديد مى كنند. از اين رو، افراد مبتال به 
بيمارى ايكتيوز در فصل بهار و تابستان مشكالت 
كمترى نسبت به پاييز و زمستان دارند. توصيه 
مى كنم همواره محيط اطرافتان را با استفاده از 
دستگاه بخور سرد مرطوب نگه داريد. متاسفانه 
تاكنون درمان قطعى براى اين بيمارى پيدا نشده 
و درمان هاى حاضر به صورت موقت كمك 
مى كنند تا شدت عالئم كاهش پيدا كند كه از 
جمله آنها مى توان به داروهاى موضعى و تركيبى 
اشاره كرد. توصيه مى كنم همسرتان همواره 
تحت نظر پزشك متخصص پوستشان بمانند 
و از داروهايى كه تجويز مى شود استفاده كنند 

تا كمتر با مشكل مواجه شوند.

پاسخ پنجم: دست راست در اغلب افراد، دست 
غالب است بنابراين بيشترين تماس را با عوامل 
محرك از جمله شوينده ها دارد. شغل يكى از 
عواملى است كه مى تواند در اين زمينه نقش 
مهمى ايفا كند. قطعا تا زمانى كه پوست دستتان 
با عوامل محركى كه باعث ايجاد چنين مشكلى 
شده در تماس باشد، مشكل اصلى درمان نخواهد 
شد و داروهاى مصرفى بيشتر حالت تسكينى 
خواهند داشت، مانند دردى كه منشاء آن از بين 
نرفته و بيمار فقط مسكن مى  خورد تا شدت 
دردش كاهش پيدا كند. سعى كنيد عامل ايجاد 
اگزما را بيابيد و آن را برطرف كنيد. با اين كار 

درمان ها به سرعت پاسخ خواهند داد.


