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نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص تغذیه و رژیم درمانی

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تایید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. 
کافی است از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

: آقای دکتر! لطفا ابتدا بفرمایید کهیر به چه 
تظاهرات پوستی اطالق می شود؟

کهیر نوعی واکنش حساسیتی به بعضی مواد حساسیت زا 
است که امکان دارد به شکل خوراکی از طریق غذا، نوشیدنی 
و دارو یا از طریق تنفس بخار ترکیبات شیمایی، گردوغبار 
و... وارد بدن شود. البته گاهی نیز علت درونی دارد و 
به دلیل عفونت نهفته بروز پیدا می کند. به عنوان مثال، ممکن 
است عفونت ریشه دندان، سینوس یا سیستم گوارش بدون 
اینکه حتی فرد متوجه باشد، عامل زمینه ساز کهیر  شود. 

: بروز کهیر در بعضی افراد در حد یکی-دو 
بار و در بعضی دیگر بارها تکرار می شود. علت این 

تفاوت چیست؟
کهیر به دو دسته حاد و مزمن تقسیم  می شود. کهیر حاد 
به مواردی اطالق می شود که کمتر از دو ماه از زمان 
بروز عالئم نمی گذرد اما اگر تکرار ضایعات کهیر بیشتر 
از دو ماه ادامه یابد، کهیر مزمن است. در کهیر حاد گرچه 
پزشک برای درمان، دارو تجویز می کند اما نیازی به بررسی 
تخصصی علت زمینه ساز نیست زیرا کهیر حاد پس از 
مدتی خودبه خود بهبود می یابد. فقط الزم است در این 
مدت از دارو برای تسکین عالئم آن که معموال خارش، 

قرمزی و التهاب پوست است کمک گرفته  شود. 
اما در مورد کهیر مزمن، تشخیص علت ایجادکننده آن 

ضروری است. انجام آزمایش خون، ادرار و مدفوع حتی 
انجام رادیوگرافی سینه و اندام های داخلی به تشخیص کانون 
عفونت و عامل بروز کهیر کمک می کند. البته طبیعی است 
که همیشه نمی توان از این بررسی ها 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 می کند و معموال فرد نمی تواند 
کامال به خاطر بیاورد که حضور در چه محیطی یا مصرف 
چه ماده غذایی جدیدی عامل این مشکل است. به همین 
دلیل تشخیص علت کهیر مزمن غالبا مشکل است و گاهی 
بدون تشخیص علت دقیق فقط برای بیمار داروهایی 
تجویز می شود تا سیر بیماری بگذرد و مانع از ناراحتی 

ناشی از عالئم شود. 
: مصرف دارو تا چه حد در بهبود کهیر موثر است؟
داروهایی که به طور رایج برای درمان کهیر کاربرد دارد، 
عالئم بیماری را تسکین می دهند و تاثیر موقت دارند. بیمار 
معموال ناچار به مصرف دارو طی چند هفته یا چند ماه 
است. گرچه می توان به تدریج مقدار دارو را کاهش داد و 
حتی به هفته ای یک بار رساند تا عالئم بیماری بهبود یابد. 

: آیا کهیر می تواند خطرناک باشد؟

مهم ترین 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 
است که اورژانس پزشکی تلقی می شود و خطر فوت ناشی 
از خفگی بیمار را تهدید می کند. گرچه آنژیوادم به ندرت 
اتفاق می افتد اما به دلیل خطر جدی،  پزشک به  افراد دارای 
زمینه کهیر مزمن و آلرژی توصیه هایی مبنی بر مصرف 
داروهای الزم و اقدامات درمانی سریع را آموزش می دهد. 
: بعضی افراد در سرمای شدید دچار قرمزی 
و تورم پوست می شوند. 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(، گرم شدن بدن با آب گرم یا حضور در 
گرما هنگام ورزش و... )کهیر گرما(، فشار به دلیل 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 زمینه ای درمان های 
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 
حساسیت های غذایی ندارد. این نوع کهیر نیز تظاهرات 
شبیه دیگر انواع کهیر دارد و ممکن است به شکل حمله ای 
بروز پیدا کند که »آنژیوادم ارثی« نام دارد. این کهیرها بیشتر 
از اینکه خارش داشته  باشند، غالبا با بروز مشکالت گوارشی 

مانند تهوع و استفراغ دوره ای همراهند. 
کهیرهای وراثتی به دلیل نقص یک آنزیم در بدن ایجاد 
می شوند. به این شکل که سلول ها نمی توانند عملکرد 
صحیح داشته  باشند و منجر به بروز این ضایعات می شوند. 
درمان این کهیرها کامال متفاوت با کهیرهای معمولی 
است و از داروهای شبه هورمونی استفاده می شود تا 

نقص کمبود آنزیم را جبران کند. 
: بسیاری از افراد بر این باورند که کهیر به 
مشکالت کبد مربوط می شود. این باور درست است؟
آن  علت  شایع ترین  و  دارد  زیادی  بسیار  علل  کهیر 
حساسیت های خوراکی است. اما یکی از انواع کهیر می تواند 
ناشی از ناراحتی های کبد و افزایش آنزیم های کبد باشد. 
به بررسی های  نیاز  این مشکل  در صورت تشخیص 

تخصصی تر توسط متخصص داخلی نیز خواهد بود.

امروزه زندگی در شهرها و مواجهه با انواع آالینده  های 
شیمیایی موجود در ترکیبات غذایی، سوخت های فسیلی، 
آالینده های مواد بهداشتی همچنین مواد طبیعی خوراکی ها، 
داروها و استرس می توانند زمینه ساز انواع آلرژی و کهیر 
شوند. تفاوت سیستم ایمنی و خصوصیات افراد نیز در 
بروز واکنش ها تاثیر دارند و همین مساله تشخیص دقیق 
آلرژی و کهیر را مشکل می کند. البته آزمایش های تخصصی 
ایمونوگلوبین و تزریق  خفیف آلرژن ها در پوست نیز 
کمک   کننده است و معموال پرهیز از عامل زمینه ساز توصیه 
می شود. باید توجه داشت که زمینه های مختلف مانند 
عفونت، بیماری هایی 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 عدم تحمل 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 حساسیت  های 
از  ناشی  می تواند  که  است  نگران کننده  مختلف 
پیچیدگی های زندگی مدرن امروز از جمله افزودنی های 
غذایی باشد. سبک تغذیه مادر در دوران بارداری و شیردهی 
نیز در بروز این واکنش ها تاثیر دارد. آلرژی های غذایی 
غالبا باعث واکنش های پوستی کهیر، اگزما، التهاب و... 
می شوند اما ممکن است با مشکالت گوارشی مانند 
دل درد، ریفالکس، اسهال و استفراغ، درگیری قلب و 
مشکالت تنفسی از آبریزش بینی تا واکنش شدید تنفسی 
به نام شوک آنافیالکسی بروز پیدا کنند که در مورد کودکان 
گرچه نادر است اما باید جدی گرفته  شود. اگر تغذیه 
انحصاری با شیر مادر طی شش ماه اول زندگی در کودکان 

رعایت شود، احتمال بروز این واکنش ها کاهش می یابد. 
کاهش مصرف موادغذایی حساسیت زا مانند تخم مرغ، 
شیر گاو،  آجیل، کیوی، غذاهای دریایی، حتی گندم، 
بادام زمینی و سایر خوراکی هایی مانند بادمجان و... که 
به نوعی حساسیت زا هستند نیز طی این دوران توسط مادر 
در کاهش زمینه های آلرژی کودک نقش دارد و به تدریج 
که سیستم ایمنی کودک تکامل می یابد، مقاومت در برابر 

این واکنش ها نیز تقویت می شود. 
البته بروز واکنش های آلرژیک در کودکان نگران کننده 
نیست و معموال در سنین 3 تا 5 سال عالئم حساسیت بهبود 
می یابد و اغلب حساسیت نوزادی برطرف می  شود. اما اگر 
طی دوران حساسیت نوزاد و شیرخوار به جایگزین های 
غذایی مناسب توجه  نشود، اختالل رشد اتفاق می افتد و حتی 
نگرانی خانواده و کیفیت زندگی آنها را نیز دربردارد. تداوم 
آلرژی تا سنین مدرسه نیز در انتخاب های غذایی کودک 
مشکل ساز است و دغدغه برای مصرف خوراکی های 

آلرژی زا و بروز عوارض وجود دارد. 

حساسیت غذایی خفیف نگران کننده نیست
از  پس  دقیقه  چند  معموال  غذایی  حساسیت  عالئم 
خوردن ماده غذایی آلرژن به شکل قرمزی، تورم لب 
نباشد  شدید  اگر  که  می شود  ایجاد  عالئمی مشابه  و 
نشود،  درگیر  قلبی  و  تنفسی  سیستم  به خصوص  و 
بهبود  کوتاهی  فاصله  از  بعد  و  نیست  نگران کننده 
می یابد. اگر مصرف آلرژی های غذایی مدت طوالنی 
ادامه یابد، خوردن دارو کمک کننده است و معموال در 
چنین شرایطی آنتی هیستامین ها تجویز می شود. استفاده 
از پروبیوتیک ها در بهبود حساسیت کودک امروزه کاربرد 
دارد و به ترمیم الیه های مخاطی مجاری گوارشی کمک 
 می کند. اما در کل باید الگوی غذایی کودک موردتوجه 
باشد و کمبودهای غذایی حتما جبران شود. به عنوان 
مثال کمبود ویتامین D که خطر حساسیت را افزایش 
می  دهد با تجویز مکمل برطرف خواهد شد. همچنین 

مطالعات نشان می دهد مصرف ویتامینC در کودکان و 
بزرگساالن به بهبود آلرژی کمک می کند. بنابراین الزم 
است به اندازه کافی از ویتامین D استفاده شود زیرا به 
تقویت ایمنی بدن کمک می کند. خوراکی های حاوی 
آنتی اکسیدان ها و پروبیوتیک ها نیز تاثیر مطلوبی دارد.

بروز حساسیت ناشی از افزودنی های غذایی 
و مواد نگهدارنده

با افزایش سن نگرانی کمتر می شود زیرا به تدریج 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 پیدا  کند 
اما در بعضی افراد همیشه با خوردن ماده غذایی خاصی 

مانند بادمجان، لبنیات و... عالئم ظاهر می شود. 
مشکل دیگر در حساسیت های بزرگساالن استفاده از 
مواد افزودنی مانند رنگ های خوراکی، بنزوات سدیم، 
مونوسدیم  گلومات  و... در انواع مواد غذایی یا سولفیت 
به عنوان نگهدارنده است. از همین رو توصیه می شود 

مصرف غذاهای  آماده به حداقل برسد. 

تفاوت آلرژی یا عدم تحمل غذایی
عدم تحمل با آلرژی متفاوت است و افراد زیادی دچار این 
مشکل هستند. مهم ترین خوراکی زمینه ساز این مشکل، 
شیر است که بعضی افراد به دلیل کمبود آنزیم الکتاز 
بدن به پروتئین الکتوز شیر واکنش نشان می دهند و 
دچار مشکالت گوارشی می شوند که نباید این عالئم را 
حساسیت دانست. می توان از لبنیات تخمیرشده یا شیر 
رقیق و به مقدار کم یا قرص های این آنزیم برای فعال شدن 
آنزیم الکتاز استفاده کرد. مطالعات نشان می دهد با مصرف 
منظم پروبیوتیک ها سیستم گوارش کم کم عادت می کند، 
تحمل به الکتوز بهبود می یابد، الکتاز فعال می شود و 

دردهای گوارشی بهبود می یابد.
البته عدم تحمل ممکن است در مورد خوراکی  های دیگر 

نیز وجود داشته  باشد. مبتالیان به بیماری سلیاک نمی توانند 
به خاطر وجود گلوتن، گندم مصرف کنند. اما بعضی 
افراد نیز گرچه دچار این بیماری نیستند و سیستم ایمنی 
واکنش ندارد اما عدم تحمل ترکیبات مختلف گندم از 
جمله گلوتن در آنها دیده می شود. عالئم گوارشی با 
شدت کمتری نسبت به سلیاک به وجود می آید. عالوه 
بر گندم، بسیاری از خوراکی ها نیز ممکن است چنین 

وضعیتی برای فرد ایجاد کند.

خوراکی های حاوی هیستامین و بروز کهیر
عالوه بر آنچه گفته شد افزایش هیستامین در بدن نیز 
زمینه ساز بروز کهیر، ناراحتی های گوارشی و حساسیت 
می شود. انگور، زغال اخته، توت فرنگی، کرفس، هویج، انواع 
گوشت، آبجو و غذاهای دریایی از جمله خوراکی های 
حاوی هیستامین باال هستند که می توانند عدم تحمل و 
بروز واکنش را به دنبال داشته باشند. 10درصد افراد جامعه 
دچار چنین مشکلی هستند و توصیه می شود مصرف 
خوراکی هایی که نسبت به آنها عدم تحمل وجود دارد، 
کاهش یابد. اما در صورتی که تشخیص دقیق خوراکی ممکن 
نباشد بهتر است از داروهای آنتی هیستامین مصرف شود. 

تاثیر پروبیوتیک ها در کاهش عالئم آلرژی
در مورد حساسیت و عدم تحمل مصرف داروها چندان 
موثر نیست و بهترین راهکار پیشگیری از بروز عالئم، 
پرهیز از خوراکی های زمینه ساز و تشخیص دقیق هر 
یک از این ناراحتی هاست. مطالعات نشان می دهد که 
مصرف  با  روده  فلور  باکتری های  عملکرد  تقویت 
پروبیوتیک ها می تواند در کاهش عالئم آلرژی موثر 
 E و D،C است. توجه به دریافت کافی ویتامین های
نیز تاثیر مثبت دارد. همچنین باید آلرژی غذایی و دیگر 
غذاهای  بخار  حتی  آالینده ها  و  محیط  آلرژن های 
حساسیت زا را تشخیص داد و پرهیز کرد تا بروز عالئم 

حساسیت  و کهیر کاهش یابد.
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 دكتر محمدرضا خدایی
استاد دانشگاه علوم توانبخشی و سالمت اجتماعی 

نگاه روان پزشک

کهیر یکی از ضایعات پوستی نسبتا شایع است که معموال 
به رنگ های مختلف به خصوص قرمز یا صورتی حتی 
سفید دیده می شود. این ضایعات معموال التهاب و تورم 
دارند و با خارش و سوزش و گاهی با ترشحاتی همراه 
است. کهیر غالبا روی پوست دست، شکم، صورت 
و سینه بروز پیدا می کند اما گاهی روی مخاط بدن، 
مجاری تنفسی و حتی دستگاه گوارش فوقانی نیز ظاهر 
می شود که نیاز به توجه جدی تری دارد. ضایعات کهیر 

ممکن است یکپارچه یا پراکنده باشند. 
كهير عصبی و تاثير جدی استرس و اضطراب در بروز 
آن: کهیر عصبی ممکن است حاد یا مزمن باشد. کهیر 
عصبی به ضایعات پوستی ناشی از عوامل عصبی 
اطالق می شود که استرس و اضطراب و... می تواند 
عامل اولیه یا تشدیدکننده آن باشند. البته کهیر عصبی 
در موارد کمتری در افرادی که اختالالت شخصیتی 
و مشکالت روان شناختی دارند به شکل خودساخته 

با روش های مختلف تظاهر پیدا می کند. 
کهیر حاد تحت تاثیر علل روان شناختی و ناشی از 
اضطراب معموال در شخصیت های اضطرابی شایع تر 
 A است. این نوع کهیر بیشتر در شخصیت های گروه
دیده می شود که عصبی، عجول، بی قرار، زودرنج و 
حساس هستند و معموال با کوچک ترین مشکل دچار 
اضطراب شدید می شوند. گاهی این کهیرها در افراد 

وسواسی نیز ظاهر می شود. 
در شرایطی که استرس یا فشار روانی وارد می شود، 
ترشح هورمون هایی مانند آدرنالین و کورتیزول بیشتر 
می شود و زمینه بروز کهیر افزایش می یابد. همچنین 
گرما یا سرما نیز کهیر عصبی را تشدید می کند. گرچه 
با برطرف شدن استرس و اضطراب حاد، ضایعات 
کهیر بهبود می یابند اما احتمال بروز مجدد در شرایط 
استرس زا وجود دارد. ممکن است کهیرهای عصبی 
مزمن شود و گاهی استرس های مداوم زمینه بروز 
این مشکل را تشدید کند. گاهی نیز زمینه اگزما در 

تشدید اگزما نقش دارد. 
بررسی عوامل زمينه ساز در درمان كهير عصبی ضروری 
است: به طور کلی درمان کهیر عصبی به دقت بیشتری 
نیاز دارد و درمان اضطراب، استرس، وسواس و حتی 
افسردگی برای بهبود این مشکل الزامی است زیرا عوامل 
روانی باعث تشدید یا مزمن شدن کهیر می شود و درمان 
پیچیده تر خواهد بود. برای درمان کهیر عصبی الزم است 
گروهی از متخصصان پوست، آلرژی، روان پزشک و 
روان شناس 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 زمینه ساز استرس در زندگی فردی و 
اجتماعی را بشناسند. گاهی استرس ناشی از عوامل 
بیرونی مانند سروصدا، ترافیک، شرایط شغلی، اقتصادی 
و... است که فرد به دلیل حساس بودن نسبت به محیط 
پیرامون خود دچار افزایش ترشح هورمون ها می شود 
و زمینه بروز کهیر افزایش می یابد. در بعضی موارد نیز 
استرس های درونی مانندخصوصیات شخصیتی افراد، 
تغییرات خلقی در دوران عادت ماهانه خانم ها یا تغییرات 
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 استرس زا، 
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 
می تواند به افراد کمک کند تا کنترل بهتری بر رفتار 

خود داشته  باشند.
رعایت سبک زندگی سالم: سبک زندگی سالم شامل 
تغذیه صحیح و متناسب با حساسیت و کهیر، ورزش 
متعادل و برنامه ریزی برای امور مختلف زندگی روزمره 
است. ثابت شده کسانی که سبک زندگی شان را بهبود 
داده اند، عالوه بر بهبود سالمت جسمی از سالمت روان 
بهتری نیز برخوردارند و با مدیریت زندگی زمینه بروز 
کهیرهای عصبی در آنها کمتر می شود. به عبارتی در 
تمام جنبه های زندگی باید تعادل را رعایت کرد. حتی 
میزان ورزش باید متعادل باشد زیرا تمرینات سنگین 
باعث گرمای شدید و استرس می شود و بروز کهیر 

عصبی را تشدید می کند. 
تسليم نشدن در برابر استرس: افرادی که دچار کهیرهای 
عصبی می شوند نباید هنگام مواجهه با استرس کالفه 
شوند. معموال افراد در چنین شرایطی مدام راه می روند، 
سردرگم می شوند و بی قرار هستند که این حالت ها 

بروز کهیر را تشدید می کند. 
كنترل شرایط و حفظ آرامش: الزم است تا افراد مستعد 
کهیر عصبی، اصول مدیریت استرس را فرابگیرند. 
تمرینات ریلکسیشن مانند تنفس عمیق و یوگا، دورشدن 
از محیط استرس زا به آرامش جسمی و روانی فرد 
کمک می کند. همچنین باید دقت کرد که در این 
شرایط نباید تصمیم ناگهانی، هیجانی و عجوالنه گرفت 
و مهارت کنترل خشم را دانست زیرا عالوه بر احساس 
پیشمانی که بعدا فرد را آزار می دهد، باعث تحریک 
و ترشح هورمون هایی می شود که زمینه بروز کهیر و 
دیگر اختالالت روان تنی را درپی  دارد. البته گاهی 
ممکن است در کنار رعایت این اصول پیشگیری و 
بهبود کهیر عصبی نیاز به تجویز داروهایی توسط 

روان پزشک باشد تا مشکل بهبود یابد. 

شناخت و کنترل استرس 
نقش مهمی در کهیر عصبی 
دارد

میزگرد پوست درباره عوامل  ایجادکننده کهیر در بدن 
باحضور دکتر سیدمسعود داوودی متخصص پوست، 

دکتر محمدرضا خدایی روان پزشک 
و دکتر کوروش جعفریان متخصص تغذیه 

پازل هزار تکه کهیر
کهیر یکی از ضایعات پوستی نسبتا شایع است که معموال با التهاب، تورم، 
خارش و سوزش بروز پیدا می کند. کهیر معموال یکی-دوبار ظاهر می شود 
اما بعضی اوقات تکرارشونده است و برای فرد آزاردهنده خواهد بود. عوامل 
مختلفی از جمله موادغذایی، آالینده های محیطی، سرما، گرما، استرس و... 

در بروز این مشکل نقش دارند. 
با این مقدمه و به مناسبت 9 مهر؛ روز جهانی کهیر به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: 
»همسرم 40 سال دارد و حدود یک سال است که با فواصل نسبتا کوتاه دچار کهیرهای پوستی 
می شود. به پزشک مراجعه و دارو مصرف کرد اما تاثیر چندانی نداشت. بسیاری از موادغذایی با 
زمینه حساسیت را از رژیم غذایی اش حذف کرد اما باز هم گاهی کهیر می زند. آیا ممکن است این 
کهیرها با استرس مرتبط باشند زیرا دغدغه زیادی به خاطر تغییر شغلش دارد. لطفا راهنمایی کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی


