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مهم ترين عارضه استفاده از 

لوازم آرايشى نامرغوب است

برخى افراد به دليل ژنتيكى بيشتر در معرض ابتال به لك و تيرگى پوست قرار دارند

تركيبات شيميايى موجود در لوازم آرايشى باعث تجمع سودا در بدن مى شود
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  دكتر پيام فرح بخش
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 دكتر سيدمسعود داودى/ عضو هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى بقيه ا...(عج)

  دكتر محمد فصيحى/ محقق طب ايرانى اسالمى 

نگاه متخصص داخلى 

نگاه متخصص تغذيه

نگاه متخصص پوست  

نگاه طب ايرانى اسالمى 

از عللى كه باعث تغيير رنگ پوست مى شود 
مى توان به افزايش بيلى روبين خون اشاره 
كرد. وجود برخى مواد باعث مى شود سطح 
بيلى روبين خون افزايش پيدا كند و منجر به 
تغيير رنگ پوست و چشم به زردى شود. البته 
ابتال به بيمارى هاى كبدى از جمله هپاتيت 
نيز باعث زرد شدن پوست مى شود. از ديگر 
بيمارى هاى موثر كه مى تواند رنگ پوست 
را تغيير دهد، كم خونى است. عالوه براين، 
زياده روى در مصرف برخى موادغذايى 
از جمله هويج نيز با تغيير رنگ پوست 

همراه است. 
به جز بيمارى ها، مصرف برخى داروها، 
مواد مخدر، دخانيات (سيگار و قليان) هم 
مى تواند منجر به كدرشدن و تيرگى پوست 
شود. در واقع هر دارويى كه باعث انسداد 
عروقى و كمتر رسيدن اكسيژن به سطح 
پوست شود، با تيرگى همراه است. در 
بيشتر افراد سيگارى نيز به دليل اينكه اكسيژن 
كافى به پوست نمى رسد و انسداد عروقى 
پيدا مى كنند، پوست صورت تيره و كدر 
مى شود. شكى نيست كه استفاده از كرم هاى 
آرايشى نيز باعث تيرگى پوست خواهد 
مواد  حاوى  محصوالت  اين  شد چون 
سوختن  باعث  كه  هستند  سوزاننده اى 

پوست و تيرگى آن مى شود.

مصرف برخى موادغذايى مى تواند باعث 
شده  مشاهده  شود.  پوست  رنگ  تغير 
مصرف غذاهاى حجيم، سنگين و حاوى 
چربى هاى اشباع ترانس از جمله فست فود، 
پيتزا، چيزبرگر و پنير پيتزا باعث تغييرات 
رنگدانه اى پوستى و همچنين پيرى زودرس 
مى شود. عالوه بر اين، استفاده كم يا حذف 
موادغذايى حاوى آنتى اكسيدان و چاقى نيز 
مى تواند تغييراتى در رنگدانه هاى پوستى 
با تغييرات هورمونى  ايجاد كند. چاقى 
كه  زنان همراه مى شود  در  به خصوص 
عالوه بر تغيير رنگ پوستى، باعث بروز 
آكنه نيز مى شود. گرفتن رژيم هاى سخت 
و طاقت فرسا براى كم كردن وزن نيز منجر 
به بروز اختالالت پوستى مى شود. افرادى 
كه رژيم هاى غذايى  شان به شكلى است كه 
كالرى پايين و انرژى كم دارد، ممكن است 
با از دست دادن آب ميان بافتى و كاهش 
حجم سلول هاى پوستى موجب تغييرات 
رنگ پوستشان شوند و پوست شفافيت و 

شادابى خود را هم از دست بدهد.
با اين حال مصرف برخى موادغذايى از 
جمله خوراكى هاى حاوى آنتى اكسيدان 
باعث محافظت از پوست شده و باعث 
مى شود تغيير رنگ پيدا نكند. در اين بين 
ميوه و سبزى ها به خصوص سبزيجات 
يافت  خوردن  سبزى  در  كه  برگ سبز 
هستند،   Cويتامين حاوى  و  مى شوند 
جايگاه ويژه اى دارند. مواد آنتى اكسيدان 
موجود در سبزيجات با رنگ هاى متعدد 
مثل زرد و نارنجى (سيب زمينى، هويج 
و زردك) به سالمت سلول هاى پوستى 
كمك مى كنند. گوجه فرنگى نيز به علت 
ليكوپنى كه دارد جلوى فعاليت راديكال هاى 
آزاد را كه منجر به آسيب پوستى مى شود، 
مى گيرد. خانواده توت ها و برى ها (توت 
سياه، سفيد، تمشك و توت فرنگى) به علت 
دارا بودن ويتامينC و E به محافظت از 
پوست كمك مى كنند. امگا3 موجود در منابع 
دريايى از جمله سالمون، تن ماهى، ماهى 
آزاد و خالمخالى نيز كه جزو ماهى هاى 
چرب محسوب مى شوند، به محافظت از 
سلول هاى پوستى كمك شايانى مى كنند. 
زرده تخم مرغ ماده غذايى ديگرى است 
كه به دليل داشتن بيوتين و چاى سبز به 
علت دارا بودن پلى فنول هاى متعدد كه اثر 
آنتى اكسيدانى دارند، جلوى پيرى زودرس 
پوست را مى گيرند. البته از تاثير روغن ها 
بر پوست نيز نبايد غافل بود. روغن زيتون 
و كانوال و همچنين مغزدانه هايى مثل گردو، 
خوب  منابع  كه  بادام زمينى  و  فندق 
آنتى اكسيدان به شمار مى روند و چربى 
مفيدى دارند، به سالمت سلول هاى پوستى  

كمك مى كنند.
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آرايشى  مواد  از  استفاده  آيا  دكتر!  آقاى   :
غيراستاندارد و تقلبى باعث تيرگى پوست مى شود؟

برخى تركيبات موجود در لوازم آرايشى پوست را نسبت 
آرايش  وقتى  بنابراين  مى كند  نور خورشيد حساس  به 
مدت  براى  حتى  خورشيد  نور  معرض  در  و  مى كنيد 
كوتاه قرار مى گيريد، ضرر ناشى از اين تركيبات بر پوست 
چند برابر مى شود و بر شفافيت پوست تاثير مى گذارد و 
منجر به تيره شدن و كدرى آن خواهد شد. حال اگر اين 
محصوالت نامرغوب و تقلبى و مواد حساسيت زاى موجود 
در آنها زياد باشد، مشكالت بيشترى هم بروز مى  كند. 
گاهى اوقات عوارضى كه در اثر استفاده از لوازم آرايش 
ايجاد مى شود خيلى واضح است، مثل قرمزى، خارش 
و التهاب پوست. گاهى هم اين عوارض در حد خفيف 
تظاهر پيدا مى كند، در حدى كه ممكن است خود فرد 
هم متوجه اين قرمزى و التهاب پوست نشود. اين مساله 
به خصوص در كسانى كه پوست سبزه و تيره اى دارند، 
بيشتر صدق مى كند. در چنين شرايطى به دليل اينكه فرد 
متوجه اين عوارض پوستى نيست و نمى داند كه به اين 
كرم ها حساسيت دارد، همچنان از اين محصوالت استفاده 
مى كند تا اينكه در ادامه مصرف، تيرگى ها تشديد شده و 

آثار آن مشخص تر مى شود. 
هم  ضدآفتاب  كرم  از  نكردن  استفاده  آيا   :

مى تواند باعث بروز اين مشكل شود؟!
بله، متاسفانه اغلب ديده مى شود افرادى كه روى پوست 
صورتشان كرم پودر مى زنند، ديگر از كرم هاى ضدآفتاب 
استفاده نمى كنند. همين مساله سبب مى شود بروز لك هاى 
پوستى در آنها افزايش پيدا  كند. از سوى ديگر، بر اثر 
استفاده از مواد آرايشى غيراستاندارد نيز دچار ناراحتى ها 
و مشكالت پوستى مختلفى مى شوند. البته نبايد اين نكته 
اگر  حتى  آرايشى  محصوالت  كه  كرد  فراموش  هم  را 
باشند ممكن است در برخى  استاندارد هم  مرغوب و 

افراد با تظاهرات پوستى همراه شوند.

: به جز محصوالت آرايشى تقلبى، چه عوامل 
ديگرى باعث كدرى و تغيير رنگ پوست مى شوند؟

ابتال به برخى بيمارى هاى داخلى و از همه مهم تر قرار 
گرفتن در معرض نور خورشيد باعث تيره شدن رنگ پوست 
به خصوص پوست صورت مى شود. گاهى مصرف بعضى 
داروها نيز به دليل اينكه پوست را نسبت به نور آفتاب 
حساس تر مى كند، از داليل مهم تيرگى پوست محسوب 
مى شود. اين مشكل در قسمت هايى از پوست كه بيشتر 
در معرض نور خورشيد است و كمتر پوشيده مى شود به 
وضوح ديده مى شود، در حالى كه نواحى حاشيه صورت 
كه توسط مو، چادر يا روسرى پوشانده مى شود، در برابر 
تابش آفتاب بيشتر محافظت شده و درنتيجه تغيير رنگ 

كمترى در آنها ايجاد مى شود. 
: اشاره اى به اين بيمارى ها و داروها مى كنيد؟

بيمارى هاى  ژنتيكى،  و  ارثى  اختالالت  و  بيمارى ها 
هورمونى، نارسايى كبدى، بيمارى آديسون، بيمارى هاى 
التهابى، برخى سرطان ها، عفونت هاى موضعى پوست و 
باالخره بدخيمى هاى پوستى و همچنين علل تغذيه اى 
شامل كمبود ويتامين ها و سوءتغذيه از عواملى هستند 
كه مى توانند روى ميزان و كيفيت رنگدانه ها و سلول هاى 
رنگدانه ساز تاثير بگذارند و باعث تغيير رنگ پوست و 

ايجاد لك هاى تيره در صورت شوند. 
پوست  كه  است  تيروئيد شايع ترين مشكلى  اختالالت 
شخص را مستعد تيرگى مى كند. البته بيمارى هاى هورمونى 
ديگرى مانند نارسايى غدد فوق كليه نيز باعث تيره شدن 
پوست مى شوند اما مشكالت پوستى ناشى از اختالالت 

تيروئيد شايع تر هستند. 
: چرا رنگ پوست افراد سيگارى و معتاد كدر 

و تيره مى شود؟ 
در افراد سيگارى به علت تنگ شدن عروق صورت، پيرى 
و پژمردگى زودرس پوست مشاهده مى شود. همچنين به 
علت وجود تركيبات قطران و نيكوتين در دود دخانيات 

تغيير رنگ و تيره شدن پوست صورت به وضوح در اين 
افراد ديده مى شود. 

: آيا ژنتيك تاثيرى در بروز اين مشكل دارد؟ 
آنچه نمى توان از آن چشم پوشى كرد زمينه ژنتيكى و ارث 
است. اگر افراد را از هر نظر (در معرض آفتاب بودن، 
حساس بودن پوست و سالمت) در شرايط يكسان و 
آنها به دليل ژنتيكى  از  مساوى در نظر بگيريم، برخى 
بيشتر در معرض  لك هاى قرار دارند. گاهى برخى بيماران 
اين سوال را مى پرسند كه چرا من دچار لك شدم ولى 
شخص ديگرى كه زندگى مشابه با من دارد، دچار اين 
مشكل نيست؟ در پاسخ بايد گفت اين مساله به خاطر 
ژنتيك است چون آنها  ژنتيكى پوست حساس ترى دارند كه 
احتمال بروز تيرگى و لك روى صورت را افزايش مى دهد.

: دليل خاصى دارد كه اين خانم وقتى در معرض 
هواى خنك هستند پوستشان سفيد و شاداب مى شود؟
بله، همان طور كه قبال گفتم مهم ترين دليل تيرگى پوست 
قرار گرفتن در معرض نور خورشيد و آفتاب است. تابش 
آفتاب به خصوص از سنين كودكى مى تواند باعث تيره تر 
شدن پوست شود، به طورى كه مرز بين پوست روشن تر 
و تيره در حاشيه صورت فرد به خوبى تشخيص داده 
مى شود و ممكن است تيرگى در نواحى برجسته مانند 
پل بينى، پيشانى و گونه ها مشخص تر و واضح تر باشد 
چون نور خورشيد از باال به اين نواحى بيشتر  و به نواحى 
اين  قطعى  و  واضح  نكته  بنابراين  مى رسد  كمتر  ديگر 
است كه وقتى كسى براى مدت طوالنى در معرض نور 
خورشيد يا حتى نور ماوراى بنفش المپ هاى فلورسنت 
كه به «مهتابى» مشهور است، قرار مى گيرد به دليل اينكه 
رنگدانه سلول هاى موجود داخل پوست براى محافظت 
از آن پراكنده و پخش مى شوند، پوستش تيره تر خواهد 
معرض  در  شما  وقتى  كه  است  اساس  همين  بر  شد. 
هواى آفتابى تابستان هستيد و به خانه مى آييد، پوستتان 
به علت منتشرشدن رنگدانه ها بين سلول ها كمى تيره و 

برافروخته است. البته اين تيرگى پوست موقت است كه 
به دنبال يك واكنش طبيعى بدن (عمل محافظتى بدن در 
مقابل نور خورشيد) رخ مى دهد. به همين دليل وقتى 
اين خانم در محيطى خنك و زير سايه قرار مى گيرند، 
به دليل اينكه در معرض تابش خورشيد نيستند، تيرگى 

پوستشان كمتر مى شود. 
: آيا تيرگى پوست ناشى از عواملى كه ذكر 

كرديد، درمان مى شود؟ 
در درجه اول بايد اين عارضه از نظر علت بررسى شود. 
در صورتى كه مشخص شود عامل موثر در بروز تيره 
شدن پوست چيست، داروهاى الزم براى بيمار تجويز 
مى شود كه تقريبا دوره درمان 6 تا 8 ماه طول مى كشد اما 
در مواردى برخى از اين تيرگى ها و لك ها با دارودرمانى 
از بين نمى روند و ممكن است از ليزر استفاده شود. البته 
در همه موارد ليزر قابل پيشنهاد نيست و صرفا بايد در 
موارد خاص با احتياط اينكه ممكن است لك هاى ايجاد 
روش  اين  بيماران  از  برخى  به  شوند،  پررنگ تر  شده 

درمانى را پيشنهاد داد. 
: اگر تيره شدن پوست به علت استفاده از لوازم 
آرايشى نامرغوب باشد، طول دوره درمان تغييرى مى كند؟
بله، ممكن است با يك بار استفاده از لوازم آرايش نامرغوب 
به  التهاب پوست  از جمله قرمزى و  تظاهرات پوستى 
سرعت نمايان شود اما براى اينكه لك و تيرگى در پوست 
ديده شود، بايد زمان بيشترى بگذرد تا اين عوارض ثبات 
پيدا كند. در واقع به دنبال قرمزى، التهاب و اصطالحا 
اگزماى حساسيتى پوست، تيرگى ايجاد مى شود كه اگر 
از اين لوازم به طور مكرر استفاده شود تيرگى ها ثبات 
پيدا مى كنند. اغلب هم خودبه خود محو نمى شود و حتى 
نسبت به دارو نيز مقاوم است بنابراين با توجه به ميزان 
ناخالصى و نامرغوب بودن و گاهى اوقات تاريخ گذشته 
بودن پوست،  از طرفى حساس  و  آرايشى  لوازم  بودن 

دوره درمان متغير خواهد بود.

در طب سنتى مزاج به 4 گروه تقسيم مى شود. افراد صفراوى كه معموال رنگ 
پوستشان به زردى گرايش دارد، افراد بلغمى يا (سرد و تر) داراى پوست 
روشن و بور و افراد دموى يا (گرم و تر) پوستى سرخ رنگ و سفيد و گلگون 
دارند. رنگ پوست افراد سوداوى نيز بى روح، خاكى رنگ با لك هاى تيره است. 
در طب سنتى همه عواملى كه بر مزاج تاثير مى گذارند باعث تغيير رنگ 

پوست هم مى  شوند بنابراين اگر عاملى منجر به تغيير مزاج پوست صورت 
شود، باعث تغيير رنگ آن هم خواهد شد. يكى از مشكالتى كه باعث تغيير 
رنگ پوست و كدر شدن آن مى شود، افزايش سودا و سردى و خشكى در 
بدن است بنابراين تمامى مواد خوراكى و دارويى حتى از نوع گياهى آنها، 
يعنى همان سردى و خشكى در بدن شوند،  افزايش سودا؛  به  اگر منجر 
پوست را تيره مى كنند. از اين رو، تمامى مواد غذايى و ترشيجات كه طبع 
سرد و خشك دارند و برخى داروهاى اعصاب و روان و حتى مواد مخدر و 
سيگار كه مزاج سرد دارند، به دليل افزايش سردى و خشكى در بدن باعث 
تيرگى پوست صورت مى شوند. به همين دليل هم رنگ صورت بيشتر افراد 

سيگارى خاكى و كدر است. 
اين مساله در مورد داروهاى موضعى، حتى انواع كرم ها و روغن هاى بر پايه 
گياهان و لوازم آرايشى نامرغوب نيز صدق مى كند. اگر اين محصوالت و 
داروها نامرغوب و بى كيفيت باشند يا مزاج آنها از نظر طب سنتى سرد و 
خشك باشد، استفاده و مصرفشان به تدريج باعث كدرى و تيره شدن پوست 
مى شود. دليل اين مساله هم آن است كه ذات سودا، ايجاد تيرگى است و 
هر چه ميزان آن در بدن افزايش پيدا كند، باعث تيره شدن پوست مى شود.
ضمن اينكه تركيبات شيميايى موجود در لوازم آرايشى، پوست را به سمت 
غلبه و تجمع سودا سوق مى دهند بنابراين باعث مى شوند پوست به سمت 
تيرگى و بى روحى تغيير رنگ پيدا كند و لك هاى رنگى تيره در آن ايجاد 

شود. به همين دليل هر چه اين محصوالت نامرغوب باشند و از مواد بى كيفيت 
در توليدشان استفاده شود، باعث بدتر شدن اين عارضه پوستى خواهد شد، 
به خصوص اگر در تركيبات آنها از مواد نفتى استفاده شود. مواد نفتى غالبا 
سودازا هستند و استفاده از لوازم آرايشى حاوى آنها باعث افزايش تيرگى 

و لكه هاى پوستى مى شود. 
 بين 4 گروه مزاجى، افرادى كه از اين محصوالت استفاده مى كنند و كسانى 
كه مزاج سرد و خشكى (سودا) دارند، پوستشان بيشتر مستعد تيرگى است 
و هرچه تداوم استفاده بيشتر باشد، شرايط بدتر خواهد شد. غالبا درمان سودا 
سخت است و بهبود با مشكل مواجه خواهد شد. به همين دليل وقتى افراد 
مى پرسند كه چرا دوستم با آنكه از اين كرم استفاده مى كرد، مشكلى برايش 
ايجاد نشد اما من دچار لك و تيرگى شدم بايد گفت: «چون مزاج شما به 
سودا نزديك تر است و اين تركيبات هم سودازا هستند، درنتيجه مصرف آنها 

براى شما بيشتر باعث ايجاد تيرگى و لك در پوست شده است.»
در حالى كه اگر افراد با مزاج «سرد و تر» و «گرم و تر» از كرم هاى آرايشى 
كه بر پايه داروهاى گياهى با مزاج گرم و تر يا سرد و تر تهيه شده اند، مثل 
روغن بنفشه (طبع سرد و تر) يا روغن بادام شيرين (گرم رو به معتدل) 
استفاده كنند، پوستشان به دليل ايجاد رطوبت شفافيت پيدا مى كند، پوست 
به سمت گرمى و رطوبت سوق داده مى شود و درنتيجه لك ها كمرنگ تر 

مى شوند يا حتى از بين مى روند.

در ميزگرد پوست و زيبايى اين شماره به بررسى مشكل خانمى مى پردازيم كه از متخصصان «سالمت» پرسيده اند: 
«رنگ پوست صورتم به دليل استفاده از وسايل آرايشى نامرغوب خيلى مرده و سياه شده است و هر كسى 
مرا مى بيند اين نكته را به من متذكر مى شود! البته رنگ نواحى گوش و گردنم با آنكه در معرض آفتاب است، 
سفيد مانده چون در اين ناحيه از مواد آرايشى نامرغوب استفاده نكردم. اين را گفتم كه بدانيد سياه شدن پوستم 
نه ربطى به وراثت دارد، نه آفتاب سوختگى. با آنكه هر كارى مى كنم و حدود 3 سال است كه اصال وسايل آرايشى استفاده 
نمى كنم و جلوى آفتاب هم نمى روم، پوستم بازسازى نمى شود و همچنان تيره و بدرنگ است. چه كار كنم؟ اين نكته را هم 
بگويم كه وقتى در معرض هواى خوب و خنك قرار مى گيرم پوستم موقتا سفيد و شاداب مى شود.» براى آشنايى بيشتر با علل 
موثر در تيرگى پوست و تاثير مواد آرايشى غيراستاندارد و تقلبى بر پوست و پاسخ به سواالتى كه اين خواننده محترم مطرح 

كرده اند، با  متخصصان «سالمت» گفت وگو كرده ايم.

 مهين نادرى 
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داروهايى كه 
باعث انسداد 
عروقى مى شوند، 
پوست را تيره 
مى كنند

چاقى عالوه بر 
تغيير رنگ پوست، 
باعث بروز آكنه 
نيز مى شود 


