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میزگرد پوست

شماره هشتصدودوازده سه مهر هزار و چهارصد

آنچهسوژههاي«ميزگردزیبایی»دربارهبيماريودرمانميگويند،لزوماموردتاييد«سالمت»نيست.حتمااظهارنظرمتخصصانرادربارهدرستييانادرستياظهاراتآنهادرهمينصفحهبخوانيد.شماهممیتوانیدسوژه«میزگردزیبایی»باشید.
کافی است از طریق صفحه «با خوانندگان» با ما تماس بگیرید و تجربهتان را با سایر خوانندگان «سالمت» در میان بگذارید.

ل ایجادکننده کهیر در بدن
میزگرد پوست درباره عوام 
باحضور دكتر سيدمسعود داوودی متخصص پوست،
دکتر محمدرضا خدایی روانپزشک
و دکتر کوروش جعفریان متخصص تغذیه

کهیریکیازضایعاتپوستینسبتاشایعاستکهمعموال
بهرنگهای مختلف بهخصوص قرمز یا صورتی حتی
سفیددیدهمیشود.اینضایعاتمعموالالتهابوتورم
دارند و با خارش و سوزش و گاهی با ترشحاتی همراه
است .کهیر غالبا روی پوست دست ،شکم ،صورت
و سینه بروز پیدا میکند اما گاهی روی مخاط بدن،
مجاریتنفسیوحتیدستگاهگوارشفوقانینیزظاهر
میشود که نیاز به توجه جدیتری دارد .ضایعات کهیر
ممکن است یکپارچه یا پراکنده باشند.

کهیر یکی از ضایعات پوستی نسبتا شایع است که معموال با التهاب ،تورم،
مریمسادات خارش و سوزش بروز پیدا میکند .کهیر معموال یکی-دوبار ظاهر میشود
کاظمی
اما بعضی اوقات تکرارشونده است و برای فرد آزاردهنده خواهد بود .عوامل
مختلفی از جمله موادغذایی ،آالیندههای محیطی ،سرما ،گرما ،استرس و...
در بروز این مشکل نقش دارند.
با این مقدمه و بهمناسبت  9مهر؛ روز جهانی کهیر به پرسش یکی از خوانندگان «سالمت» پرداختهایم:
«همسرم  40سال دارد و حدود یکسال است که با فواصل نسبتا کوتاه دچار کهیرهای پوستی
میشود .به پزشک مراجعه و دارو مصرف کرد اما تاثیر چندانی نداشت .بسیاری از موادغذایی با
زمینه حساسیت را از رژیم غذاییاش حذف کرد اما باز هم گاهی کهیر میزند .آیا ممکن است این
کهیرها با استرس مرتبط باشند زیرا دغدغه زیادی بهخاطر تغییر شغلش دارد .لطفا راهنمایی کنید».

کهیر عصبی و تاثیر جدی استرس و اضطراب در بروز

نگاه متخصص پوست

کهیر مزمن به بررسی دقیق عامل زمینهای نیاز دارد
دكتر سيدمسعود داوودی /عضو هیأت علمیو دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیهاهلل (عج)

 :آقای دکتر! لطفا ابتدا بفرمایید کهیر به چه
تظاهرات پوستی اطالق میشود؟
کهیر نوعی واکنش حساسیتی به بعضی مواد حساسیتزا
استکهامکانداردبهشکلخوراکیازطریقغذا،نوشیدنی
و دارو یا از طریق تنفس بخار ترکیبات شیمایی ،گردوغبار
و ...وارد بدن شود .البته گاهی نیز علت درونی دارد و
بهدلیلعفونتنهفتهبروزپیدامیکند.بهعنوانمثال،ممکن
استعفونتریشهدندان،سینوسیاسیستمگوارشبدون
اینکه حتی فرد متوجه باشد ،عامل زمینهساز کهیرشود.
 :بروز کهیر در بعضی افراد در حد یکی-دو
بار و در بعضی دیگر بارها تکرار میشود .علت این
تفاوت چیست؟
کهیر به دو دسته حاد و مزمن تقسی م میشود .کهیر حاد
به مواردی اطالق میشود که کمتر از دو ماه از زمان
بروز عالئم نمیگذرد اما اگر تکرار ضایعات کهیر بیشتر
از دو ماه ادامه یابد ،کهیر مزمن است .در کهیر حاد گرچه
پزشک برای درمان ،دارو تجویز میکند اما نیازی به بررسی
تخصصی علت زمینهساز نیست زیرا کهیر حاد پس از
مدتی خودبهخود بهبود مییابد .فقط الزم است در این
مدت از دارو برای تسکین عالئم آن که معموال خارش،
قرمزی و التهاب پوست است کمک گرفتهشود.
اما در مورد کهیر مزمن ،تشخیص علت ایجادکننده آن

مهمترین خطر در مورد ضایعات کهیری این است که
امکان دارد ضایعات کهیر در مخاط دهان و حلق ایجاد
شود و برای بیمار مشکل تنفسی اتفاق بیفتد .این عارضه
آنژیوادم نام دارد و گاهی اوقات این وضعیت آنقدر سریع
استکهاورژانسپزشکیتلقیمیشودوخطرفوتناشی
از خفگی بیمار را تهدید میکند .گرچه آنژیوادم بهندرت
اتفاق میافتد اما بهدلیل خطر جدی ،پزشک ب ه افراد دارای
زمینه کهیر مزمن و آلرژی توصیههایی مبنی بر مصرف
داروهای الزم و اقدامات درمانی سریع را آموزش میدهد.
 :بعضی افراد در سرمای شدید دچار قرمزی
و تورم پوست میشوند .آیا این حالت نیز کهیر است؟
گاهی عوامل فیزیکی در بروز این ضایعات نقش دارند
که به «کهیر فیزیکی» معروفند .گرچه عالئم و تظاهرات
این نوع کهیر نیز مانند کهیر ناشی از غذا و تنفس ترکیبات
محرک است اما روند درمان متفاوتی دارد .تماس پوست با
سرما (کهیر سرما) ،گرمشدن بدن با آب گرم یا حضور در
گرما هنگام ورزش و( ...کهیر گرما) ،فشار بهدلیل ایستادن
طوالنی یا نشستن مداوم (کهیر فشاری) ،لرزش شدید
ناشی از کار با وسایلی مانند کلنگ برقی (کهیر ارتعاشی)
و ضربه خفیف روی پوست مانند فشار خودکار (کهیر
درماتوگرافیسم) از انواع کهیر فیزیکی است .در مبتالیان
به کهیر مزمن الزم است زمینه کهیرهای فیزیکی بررسی

شود تا در صورت تشخیص علت زمینهای درمانهای
تخصصی و متفاوت با کهیرهای دیگر تجویز شود.
 :آیا وراثت در بروز کهیر نقش دارد؟
گاهی کهیر ناشی از زمینه وراثت است که ارتباطی با
حساسیتهای غذایی ندارد .این نوع کهیر نیز تظاهرات
شبیه دیگر انواع کهیر دارد و ممکن است بهشکل حملهای
بروز پیدا کند که «آنژیوادم ارثی» نام دارد .این کهیرها بیشتر
ازاینکهخارشداشت هباشند،غالبابابروزمشکالتگوارشی
مانند تهوع و استفراغ دورهای همراهند.
کهیرهای وراثتی بهدلیل نقص یک آنزیم در بدن ایجاد
میشوند .به این شکل که سلولها نمیتوانند عملکرد
صحیح داشتهباشند و منجر به بروز این ضایعات میشوند.
درمان این کهیرها کامال متفاوت با کهیرهای معمولی
است و از داروهای شبههورمونی استفاده میشود تا
نقص کمبود آنزیم را جبران کند.
 :بسیاری از افراد بر این باورند که کهیر به
مشکالت کبد مربوط میشود .این باور درست است؟
کهیر علل بسیار زیادی دارد و شایعترین علت آن
حساسیتهایخوراکیاست.امایکیازانواعکهیرمیتواند
ناشی از ناراحتیهای کبد و افزایش آنزیمهای کبد باشد.
در صورت تشخیص این مشکل نیاز به بررسیهای
تخصصیتر توسط متخصص داخلی نیز خواهد بود.
نگاه متخصص تغذیه و رژیم درمانی

تفاوت حساسیتهای غذایی با عدمتحمل خوراکیها نیاز به بررسی دقیق دارد
دکتر کوروش جعفریان /عضو هیات علمیدانشگاه علوم پزشکی تهران

امروزه زندگی در شهرها و مواجهه با انواع آالیندههای
شیمیاییموجوددرترکیباتغذایی،سوختهایفسیلی،
آالیندههایموادبهداشتیهمچنینموادطبیعیخوراکیها،
داروها و استرس میتوانند زمینهساز انواع آلرژی و کهیر
شوند .تفاوت سیستم ایمنی و خصوصیات افراد نیز در
بروز واکنشها تاثیر دارند و همین مساله تشخیص دقیق
آلرژیوکهیررامشکلمیکند.البتهآزمایشهایتخصصی
ق خفیف آلرژنها در پوست نیز
ایمونوگلوبین و تزری 
کمککننده است و معموال پرهیز از عامل زمینهساز توصیه
میشود .باید توجه داشت که زمینههای مختلف مانند
عفونت ،بیماریهایی نظیر کووید ،19-سرما یا گرمای
شدید ،استرس و ...نیز در تشدید و بهبود آلرژی موثرند.
نکته مهم اینکه گاهی فردی دچار حساسیت یا آلرژی
غذایی است اما بعضی موارد عدمتحمل یک ماده غذایی
وجود دارد .حساسیت ،به واکنش سیستم ایمنی مربوط
است اما عدم تحمل یک ماده غذایی ارتباطی با ایمنی
بدن ندارد و توجه به این تفاوت در تشخیص و درمان
حساسیت و کهیر اهمیت دارد.

لزوم تغذیه انحصاری شش ماه اول با شیر
مادر و کاهش زمینه حساسیت

امروزه افزایش تعداد کودکان مبتال به حساسیتهای
مختلف نگرانکننده است که میتواند ناشی از
پیچیدگیهای زندگی مدرن امروز از جمله افزودنیهای
غذاییباشد.سبکتغذیهمادردردورانبارداریوشیردهی
نیز در بروز این واکنشها تاثیر دارد .آلرژیهای غذایی
غالبا باعث واکنشهای پوستی کهیر ،اگزما ،التهاب و...
میشوند اما ممکن است با مشکالت گوارشی مانند
دلدرد ،ریفالکس ،اسهال و استفراغ ،درگیری قلب و
مشکالت تنفسی از آبریزش بینی تا واکنش شدید تنفسی
بهنام شوک آنافیالکسی بروز پیدا کنند که در مورد کودکان
گرچه نادر است اما باید جدی گرفت ه شود .اگر تغذیه
انحصاری با شیر مادر طی شش ماه اول زندگی در کودکان

رعایت شود ،احتمال بروز این واکنشها کاهش مییابد.
کاهش مصرف موادغذایی حساسیتزا مانند تخممرغ،
شیر گاو ،آجیل ،کیوی ،غذاهای دریایی ،حتی گندم،
بادامزمینی و سایر خوراکیهایی مانند بادمجان و ...که
بهنوعی حساسیتزا هستند نیز طی این دوران توسط مادر
در کاهش زمینههای آلرژی کودک نقش دارد و بهتدریج
که سیستم ایمنی کودک تکامل مییابد ،مقاومت در برابر
این واکنشها نیز تقویت میشود.
البته بروز واکنشهای آلرژیک در کودکان نگرانکننده
نیستومعموالدرسنین 3تا 5سالعالئمحساسیتبهبود
مییابد و اغلب حساسیت نوزادی برطرف میشود .اما اگر
طی دوران حساسیت نوزاد و شیرخوار به جایگزینهای
غذاییمناسبتوج هنشود،اختاللرشداتفاقمیافتدوحتی
نگرانی خانواده و کیفیت زندگی آنها را نیز دربردارد .تداوم
آلرژی تا سنین مدرسه نیز در انتخابهای غذایی کودک
مشکلساز است و دغدغه برای مصرف خوراکیهای
آلرژیزا و بروز عوارض وجود دارد.

حساسیت غذایی خفیف نگرانکننده نیست

عالئم حساسیت غذایی معموال چند دقیقه پس از
خوردن ماده غذایی آلرژن به شکل قرمزی ،تورم لب
و عالئمیمشابه ایجاد میشود که اگر شدید نباشد
و بهخصوص سیستم تنفسی و قلبی درگیر نشود،
نگرانکننده نیست و بعد از فاصله کوتاهی بهبود
مییابد .اگر مصرف آلرژیهای غذایی مدت طوالنی
ادامه یابد ،خوردن دارو کمککننده است و معموال در
چنین شرایطی آنتیهیستامینها تجویز میشود .استفاده
از پروبیوتیکها در بهبود حساسیت کودک امروزه کاربرد
دارد و به ترمیم الیههای مخاطی مجاری گوارشی کمک
میکند .اما در کل باید الگوی غذایی کودک موردتوجه
باشد و کمبودهای غذایی حتما جبران شود .بهعنوان
مثال کمبود ویتامین  Dکه خطر حساسیت را افزایش
میدهد با تجویز مکمل برطرف خواهد شد .همچنین

شناخت و کنترل استرس
نقش مهمیدر کهیر عصبی
دارد

دکتر محمدرضا خدایی
استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی

پازل هزار تکه کهیر

ضروری است .انجام آزمایش خون ،ادرار و مدفوع حتی
انجامرادیوگرافیسینهواندامهایداخلیبهتشخیصکانون
عفونت و عامل بروز کهیر کمک میکند .البته طبیعی است
که همیشه نمیتوان از این بررسیها به علت کهیر رسید.
در چنین شرایطی بررسی عوامل بیرونی مانند مواد غذایی،
داروها و مواد محرک تنفسی در بروز کهیر الزم است.
مشکل در تشخیص این عوامل از آنجاست که گاه پس
از ورود این ترکیبات و بروز واکنش ،کهیر با تاخیر چند
روز یا چند هفته تظاهر پیدا میکند و معموال فرد نمیتواند
کامال بهخاطر بیاورد که حضور در چه محیطی یا مصرف
چه ماده غذایی جدیدی عامل این مشکل است .بههمین
دلیل تشخیص علت کهیر مزمن غالبا مشکل است و گاهی
بدون تشخیص علت دقیق فقط برای بیمار داروهایی
تجویز میشود تا سیر بیماری بگذرد و مانع از ناراحتی
ناشی از عالئم شود.
:مصرفداروتاچهحددربهبودکهیرموثراست؟
داروهایی که بهطور رایج برای درمان کهیر کاربرد دارد،
عالئم بیماری را تسکین میدهند و تاثیر موقت دارند .بیمار
معموال ناچار به مصرف دارو طی چند هفته یا چند ماه
است .گرچه میتوان بهتدریج مقدار دارو را کاهش داد و
حتی به هفتهای یکبار رساند تا عالئم بیماری بهبود یابد.
 :آیا کهیر میتواند خطرناک باشد؟

نگاه روانپزشک

مطالعات نشان میدهد مصرف ویتامین Cدر کودکان و
بزرگساالن به بهبود آلرژی کمک میکند .بنابراین الزم
است به اندازه کافی از ویتامین  Dاستفاده شود زیرا به
تقویت ایمنی بدن کمک میکند .خوراکیهای حاوی
آنتیاکسیدانها و پروبیوتیکها نیز تاثیر مطلوبی دارد.

بروز حساسیت ناشی از افزودنیهای غذایی
و مواد نگهدارنده

با افزایش سن نگرانی کمتر میشود زیرا بهتدریج فرد با
تمام مواد آلرژن مواجهه داشته و احتمال شوک آنافیالکسی
کمتر خواهد شد .در سنین باالتر ممکن است عالئم آلرژی
ناشی از استرس و ضعف سیستم ایمنی بروز پیداکند
اما در بعضی افراد همیشه با خوردن ماده غذایی خاصی
مانند بادمجان ،لبنیات و ...عالئم ظاهر میشود.
مشکل دیگر در حساسیتهای بزرگساالن استفاده از
مواد افزودنی مانند رنگهای خوراکی ،بنزوات سدیم،
ت و ...در انواع مواد غذایی یا سولفیت
مونوسدیمگلوما 
بهعنوان نگهدارنده است .از همینرو توصیه میشود
ی آماده بهحداقل برسد.
مصرف غذاها 

تفاوت آلرژی یا عدمتحمل غذایی

عدمتحمل با آلرژی متفاوت است و افراد زیادی دچار این
مشکل هستند .مهمترین خوراکی زمینهساز این مشکل،
شیر است که بعضی افراد بهدلیل کمبود آنزیم الکتاز
بدن به پروتئین الکتوز شیر واکنش نشان میدهند و
دچار مشکالت گوارشی میشوند که نباید این عالئم را
حساسیت دانست .میتوان از لبنیات تخمیرشده یا شیر
رقیق و بهمقدار کم یا قرصهای این آنزیم برای فعالشدن
آنزیم الکتاز استفاده کرد .مطالعات نشان میدهد با مصرف
منظم پروبیوتیکها سیستم گوارش کمکم عادت میکند،
تحمل به الکتوز بهبود مییابد ،الکتاز فعال میشود و
دردهای گوارشی بهبود مییابد.
البته عدمتحمل ممکن است در مورد خوراکیهای دیگر

نیزوجودداشتهباشد.مبتالیانبهبیماریسلیاکنمیتوانند
بهخاطر وجود گلوتن ،گندم مصرف کنند .اما بعضی
افراد نیز گرچه دچار این بیماری نیستند و سیستم ایمنی
واکنش ندارد اما عدمتحمل ترکیبات مختلف گندم از
جمله گلوتن در آنها دیده میشود .عالئم گوارشی با
شدت کمتری نسبت به سلیاک بهوجود میآید .عالوه
بر گندم ،بسیاری از خوراکیها نیز ممکن است چنین
وضعیتی برای فرد ایجاد کند.

خوراکیهای حاوی هیستامین و بروز کهیر

عالوه بر آنچه گفته شد افزایش هیستامین در بدن نیز
زمینهساز بروز کهیر ،ناراحتیهای گوارشی و حساسیت
میشود.انگور،زغالاخته،توتفرنگی،کرفس،هویج،انواع
گوشت ،آبجو و غذاهای دریایی از جمله خوراکیهای
حاوی هیستامین باال هستند که میتوانند عدمتحمل و
بروز واکنش را به دنبال داشته باشند10 .درصد افراد جامعه
دچار چنین مشکلی هستند و توصیه میشود مصرف
خوراکیهایی که نسبت به آنها عدمتحمل وجود دارد،
کاهشیابد.امادرصورتیکهتشخیصدقیقخوراکیممکن
نباشد بهتر است از داروهای آنتیهیستامین مصرف شود.

تاثیر پروبیوتیکها در کاهش عالئم آلرژی

در مورد حساسیت و عدمتحمل مصرف داروها چندان
موثر نیست و بهترین راهکار پیشگیری از بروز عالئم،
پرهیز از خوراکیهای زمینهساز و تشخیص دقیق هر
یک از این ناراحتیهاست .مطالعات نشان میدهد که
تقویت عملکرد باکتریهای فلور روده با مصرف
پروبیوتیکها میتواند در کاهش عالئم آلرژی موثر
است .توجه به دریافت کافی ویتامینهای  D،Cو E
نیز تاثیر مثبت دارد .همچنین باید آلرژی غذایی و دیگر
آلرژنهای محیط و آالیندهها حتی بخار غذاهای
حساسیتزا را تشخیص داد و پرهیز کرد تا بروز عالئم
ت و کهیر کاهش یابد.
حساسی 

آن :کهیر عصبی ممکن است حاد یا مزمن باشد .کهیر
عصبی به ضایعات پوستی ناشی از عوامل عصبی
اطالق میشود که استرس و اضطراب و ...میتواند
عامل اولیه یا تشدیدکننده آن باشند .البته کهیر عصبی
در موارد کمتری در افرادی که اختالالت شخصیتی
و مشکالت روانشناختی دارند بهشکل خودساخته
با روشهای مختلف تظاهر پیدا میکند.
کهیر حاد تحتتاثیر علل روانشناختی و ناشی از
اضطراب معموال در شخصیتهای اضطرابی شایعتر
است .این نوع کهیر بیشتر در شخصیتهای گروه A
دیده میشود که عصبی ،عجول ،بیقرار ،زودرنج و
حساس هستند و معموال با کوچکترین مشکل دچار
اضطراب شدید میشوند .گاهی این کهیرها در افراد
وسواسی نیز ظاهر میشود.
در شرایطی که استرس یا فشار روانی وارد میشود،
ترشح هورمونهایی مانند آدرنالین و کورتیزول بیشتر
میشود و زمینه بروز کهیر افزایش مییابد .همچنین
گرما یا سرما نیز کهیر عصبی را تشدید میکند .گرچه
با برطرف شدن استرس و اضطراب حاد ،ضایعات
کهیر بهبود مییابند اما احتمال بروز مجدد در شرایط
استرسزا وجود دارد .ممکن است کهیرهای عصبی
مزمن شود و گاهی استرسهای مداوم زمینه بروز
این مشکل را تشدید کند .گاهی نیز زمینه اگزما در
تشدید اگزما نقش دارد.
بررسیعواملزمینهسازدردرمانکهیرعصبیضروری

است :بهطور کلی درمان کهیر عصبی به دقت بیشتری
نیاز دارد و درمان اضطراب ،استرس ،وسواس و حتی
افسردگیبرایبهبوداینمشکلالزامیاستزیراعوامل
روانیباعثتشدیدیامزمنشدنکهیرمیشودودرمان
پیچیدهترخواهدبود.برایدرمانکهیرعصبیالزماست
گروهی از متخصصان پوست ،آلرژی ،روانپزشک و
روانشناس در کنار یکدیگر مشکل بیمار را بررسی
و اقدامات موثر را درنظر بگیرند.
شناخت منبع استرس :اگر فردی دچار کهیر عصبی
باشد ابتدا باید منبع استرس مشخص شده و بیمار و
درمانگر عوامل زمینهساز استرس در زندگی فردی و
اجتماعی را بشناسند .گاهی استرس ناشی از عوامل
بیرونیمانندسروصدا،ترافیک،شرایطشغلی،اقتصادی
و ...است که فرد بهدلیل حساسبودن نسبت به محیط
پیرامون خود دچار افزایش ترشح هورمونها میشود
و زمینه بروز کهیر افزایش مییابد .در بعضی موارد نیز
استرسهایدرونیمانندخصوصیاتشخصیتیافراد،
تغییراتخلقیدردورانعادتماهانهخانمهایاتغییرات
هورمونی پس از یائسگی در این زمینه نقش دارند.
پس از شناخت منبع استرس باید به میزان اهمیت
استرس برای فرد ،مدت مواجهه با شرایط استرسزا،
شدت و تواتر استرس حاد یا مزمن در شرایط زندگی
شخصی و اجتماعی توجه کرد تا بتوان اقدامات درمان
موثرتری در پیش گرفت .مسلما شناخت این موارد
میتواند به افراد کمک کند تا کنترل بهتری بر رفتار
خود داشتهباشند.
رعایت سبک زندگی سالم :سبک زندگی سالم شامل
تغذیه صحیح و متناسب با حساسیت و کهیر ،ورزش
متعادلوبرنامهریزیبرایامورمختلفزندگیروزمره
است .ثابت شده کسانی که سبک زندگیشان را بهبود
دادهاند،عالوهبربهبودسالمتجسمیازسالمتروان
بهتری نیز برخوردارند و با مدیریت زندگی زمینه بروز
کهیرهای عصبی در آنها کمتر میشود .بهعبارتی در
تمام جنبههای زندگی باید تعادل را رعایت کرد .حتی
میزان ورزش باید متعادل باشد زیرا تمرینات سنگین
باعث گرمای شدید و استرس میشود و بروز کهیر
عصبی را تشدید میکند.
تسلیمنشدندربرابراسترس:افرادیکهدچارکهیرهای
عصبی میشوند نباید هنگام مواجهه با استرس کالفه
شوند .معموال افراد در چنین شرایطی مدام راه میروند،
سردرگم میشوند و بیقرار هستند که این حالتها
بروز کهیر را تشدید میکند.
کنترلشرایطوحفظآرامش :الزم است تا افراد مستعد
کهیر عصبی ،اصول مدیریت استرس را فرابگیرند.
تمریناتریلکسیشنمانندتنفسعمیقویوگا،دورشدن
از محیط استرسزا به آرامش جسمیو روانی فرد
کمک میکند .همچنین باید دقت کرد که در این
شرایطنبایدتصمیمناگهانی،هیجانیوعجوالنهگرفت
و مهارت کنترل خشم را دانست زیرا عالوه بر احساس
پیشمانی که بعدا فرد را آزار میدهد ،باعث تحریک
و ترشح هورمونهایی میشود که زمینه بروز کهیر و
ی دارد .البته گاهی
دیگر اختالالت روانتنی را درپ 
ممکن است در کنار رعایت این اصول پیشگیری و
بهبود کهیر عصبی نیاز به تجویز داروهایی توسط
روانپزشک باشد تا مشکل بهبود یابد.

