Afghan Dictionary Online
http://www.afghan-dic.com
http://www.afghan-german.com

۲۰۲۱/۰۵/۲۷

داکتر راضیه بهار قریشی

معرفی «گرما زدگی و نشانه های آن »...در قاموس کبیر افغانستان
قاموس کبیر افغانستان در کنار ارائهٔ بسی مطالب مهم اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و طبیعی ،به مسائل صحی نیز توجه
کرده ،امراض و عالئم آنها را معرفی می نماید ،مخصوصا ً که طی  40سال اخیر بر اثر ادامۀ جنگ ،بیماریهای مختلف
در افغانستان گسترش یافته و مردم را دچار مشکالت فراوان کرده .ازینرو کوشش به عمل می آید تا راههای پیشگیری و
معالجۀ این ناجوریها از طریق تداوی طب مکتبی و طب یونانی به دسترس هموطنان گذاشته شود .در این سلسله به معرفی
بیماری گرما زدگی پراخته می شود.

با ترک خوردگی لبها آشنا شویم:
لب یکی از نواحی پوست است که بیشتر از هر
جای دیگر در معرض هوا و آفتاب قرار دارد و
به همین علت هم بیشتر مستعد مشکل خشکی و
ترک خوردگی است .اگر لبهای ترک خورد ٔه شما
زبان می داشتند ،درخواست دو چیز میکردند:
رطوبت و چیزی که رطوبت را نگاه دارد .اما
لبها چگونه رطوبت خود را از دست می دهند؟
التهاب لب ها ممکن است به صورت اولیه ایجاد
شود یا در اثر گسترش ضایعات التهابي پوست
نزدیک لبها به وجود آید .علل التهاب لبها گوناگون
است و شامل سرما ،باد ،ضایعات اگزمایي ،عکس
العمل هاي تماسي آلرژیک یا تحریکي ،عکس
العمل دارویي ،عوامل عفوني ،نورآفتاب ،ضربه،
علل تغذیه اي و ……است.
اگر خوب از لبهایتان مراقبت نکنید ،گرمای بیش
از حد و از دست رفتن آب بدن در این فصل ،می
تواند باعث سوزش و التهاب و حتی خونریزی آنها
شود.
به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید
تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد ،داشته های این گنجینه که نمایانگر اصالت افغانستان باستان است شما را تا حد الزم مدد رساند

متخصصان معتقدند تماس لب با خمیردندان و لبسرین و استفاده از پروتزهای دندان باعث خشکیهای شدید و خارش
لب می شود .حرارت زیاد ،کم آبی و سرمای شدید هم از عوامل شایع به وجودآورنده خشکیهای ساده و ترک
خوردگیهای لب هستند ،همچنانکه بعضی از بیماریهای سیستماتیک نظیر پسوریازیس هم سبب پوسته شدن اطراف
و روی لب می شود که در این صورت مشکل لب با عالئم دیگری نیز همراه است.
داشتن لبهای ترک خورده ،خشک و سوزان بی تردید آزارنده است .برای بسیاری از کارهایی که در طول روز
انجام می دهیم ،از همین لبها استفاده می کنیم .لب اگر سالم نباشد ،حتی نمیتوانیم راحت غذا بخوریم ،حرف بزنیم
یا لبخند بزنیم.
در هوای خشک ،مثل اتاق دارای دستگاه حرارت مرکزی ،رطوبت لبها تبخیر می شود و شما به طور ناخودآگاه
خشکی لبها را احساس کرده و با زبان آنها را مرطوب می کنید .وقتی این رطوبت هم تبخیر شود ،باز هم رطوبت
بیشتری از لبها خارج می شود .آفتاب سوختگی لبها نیز شما را وادار به مرطوب کردن آنها کرده و باالخره ترک
خوردن آنها را به دنبال دارد.
از علل شایع دیگر عکس العمل آلرژیائی به رنگ ماتیک است.
برخی افراد عمدتا ً در گوشههای لب دچار ترک خوردگی می شوند که احتماالً بهخاطر شکل لبهایشان است .اگر در
حالت استراحت صورت گوشههای لبها پائین میافتند ،بزاق دهان در آنجا جمع شده و باعث ترک خوردن آنها می
گردد.
لبهای شما نمی تواند مانند بقیه جاهای پوست بدنتان در برابر از دست دادن رطوبت مقاومت کند ،چرا که الیههای
پوست لب بسیار نازک هستند .عالوه بر این لبها الیه محافظتی معمول پوست که دارای غدد چربی و عرق است را
ندارند ،به همین علت هم مانند بقیه جاهای بدن نمیتواند خودش را مرطوب نگه دارد و مستعد خشک شدن و ترک
خوردن است .البته اینها تنها علت خشکی و ترک لب نیستند.
در زیر  ۱۰علت شایع ترک خوردن لب و روش جلوگیری از آن شرح داده می شود:
) ۱تابش خورشید داغ:
اگر چه همیشه آب و هوا را در این مورد مقصر میدانیم اما در واقع همه تقصیرها متوجه هوا نیست .تابش خورشید،
اگر از لب محافظت نکنید ،میتواند باعث تبخیر رطوبت آن و خشکی شود .این مسئله در مناطقی که رطوبت هوا
کمتر است ،بیشتر خودش را نشان میدهد؛ البته وجود بادهای خشک هم در این مسئله نقش دارد.
نه تنها گرما بلکه سرما هم میتواند لبهای شما را خشک و ترکخورده کند ،بخصوص در مناطقی که سوز بادهای
سرد زمستان بیشتر است .بنابر این فکر نکنید که در زمستان خبری از خشکی لب نیست .حتی در این فصل ابری،
باد زمستان بیشتر میسوزاند.
) ۲لیسیدن لب و خیس کردن آن با زبان :
لیسیدن لب یا خیس کردن آن با زبان ،برخالف آنچه به نظر میرسد ،باعث خشکی لب و ترکخوردن آن میشود
چرا که بزاق با ایجاد رطوبت موقت و از بین بردن چربی طبیعی پوست ،باعث تبخیر بیشتر شده و در نهایت سبب
خشکی بیشتر لب میشود.
) ۳از دست دادن آب بدن:
یکی از عالمتهای کم شدن آب بدن ،خشکی لب است .در کسانیکه گرما زده شدهاند یا بهعلت اسهال آب زیادی از
دست دادهاند ،با مشاهده شدت خشکی لب میتوان پی به شدت این کمبود آب برد.
) ۴کمبود بعضی از ویتامینها و امالح:
کمبود بعضی از ویتامینها مانند آ ،ب  ،ث و امالحی مانند آهن و روی هم میتواند باعث خشکی ،پوسته شدن و
بهخصوص ترک خوردن گوشه لب شود .بدیهی است وقتی تغذیه ای سالم و کامل دارید ،این مسئله نمی تواند علت
خشکی لب شما باشد.
)۵حساس به محصوالت آرایشی:
استفاده مکرر از صابون و مواد شیمیایی دیگر مثل محصوالت آرایشی غیر استاندارد و لبسرین می تواند موجب
حساسیت پوست لب شود .البته پوسته شدن لب در بیماریهایی مانند حساسیت و اگزما شایعتر است و می تواند حتی
به علت تماس موادی نظیر لیموترش و مالته به وجود آید .بهتر است مراقب حجم دهندههای لب باشید چون در آنها
اغلب موادی به کار رفته که عمدا ً باعث تحریک و التهاب لب شده و آن را بزرگتر و پرتر نشان می دهد.
 ) ۶مصرف بعضی داروها:
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کسانیکه نمیتوانند علتی برای لبهای ترک خوردهشان پیدا کنند بهتر است سری به قفسه داروهایی که می خورند
بزنند .مصرف ب عضی داروها (مانند ترتینوئین،ویتامین آ در مقادیر زیاد ،داروهای شیمی درمانی ،دپنی سیالمین،
ایزونیازید و فنوتیازین) هم میتواند این مشکل را ایجاد کند.
) ۷غذاهای ترش و مرکبات که اسیدی:
غذاهای ترش و مرکبات که اسیدی هستند ممکن است باعث تحریک لب و خشکی و ترک آن شوند .در این حالت
سوزش لب هم ایجاد میشود .عالوه بر این برشی از پوست انبه هم حاوی مادهای به نام توکسیکودندرون است که در
سم گیاه پاپیتال هم وجود دارد و ممکن است به لب آسیب برساند .در ضمن افرادی که به آجیل حساسیت دارند ،باید
مراقب محصوالت صحی –آرایشی که در ترکیبشان از دانههای روغنی ،بادام و … استفاده شده ،باشند.
)۸سرماخوردگی:
انسداد مسیر تنفسی بینی (در اثر سرماخوردگی) و در نتیجه نفس کشیدن از دهان هم باعث خشکی لب و سپس پوسته
شدن و ترک خوردنش میشود.
) ۹سیگار کشیدن:
این را حتما بارها شنیدهاید که خشکی دهان و لبها از کمترین عوارض سیگار کشیدن است پس دیگر الزم نیست
درباره آن توضیح زیادی بدهیم!
) ۱۰خشکی لب ناشی از عفونتهای سمارق:
اگر خشکی در گوشههای لب باشد و سبب ترک خوردن و قرمز شدن و سوزش شدید شود ناشی از عفونتهای سمارق
است و در برخی مواقع نیز ترکخوردگیهای مزمن در خط میانی لب تحتانی به وجود میآید که در کودکان شایع تر
است و با چرب کردن برطرف نمیشود؛ یعنی باید از مرهم های انتی بیوتیک استفاده شود.
–درمان تَ َرک خوردن لب.
ترک خوردن لبها آنها را تحریک پذیر و ناخوشایند می کند .اما همیشه راهی برای درمان آنها وجود دارد.
آب نمک بزنید .درمان نهائی ترک خوردن لب کمپرس کردن روزانهٔ آنها با آب نمک سرد است .یک قاشق مرباخوری
نمک را در نیم لیتر اب حل کنید .قطیفه ای را در آن مرطوب کرده و چند دقیقه روی لبها بگذارید .این کار را به
مدت یک هفته هنگام رفتن به رختخواب انجام دهید.
رطوبت را حبس کنید .بالفاصله بعد از کمپرس(ت ُ ُکر) کردن لبها الیه ای ضخیم نرم کنند ٔه لب ،مثل وازلین یا النولین
روی لب بزنید تا رطوبت را در آن حفظ کند.
کورتیزون بزنید .اگر یک هفته کمپرس(تُ ُکر) آب نمک و وازلین ترک لبها را درمان نکرد ،میتوانید مرحم
هیدروکورتیزون یک درصد هم به آن اضافه کنید .مرحم را زیر نرم کننده بزنید .این کار را دو هفته تکرار کنید.
زبان نزنید .خیس کردن لبها با زبان کاری غیر ارادی مثل پلک زدن است .اما خودداری از آن اولین قدم در درمان
ترک لب است .باید متوجه باشید که زبان زدن لبها اولین عامل ترک خوردن آنهاست .
–چه وقت به پزشک مراجعه کنیم؟
–هنگام که ترکیدگی های لب تبدیل به چاکهای بزرگ شده است.
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