
عوامل محیطی در کنار افزایش سن در پیری پوست دست ها نقش دارند

تغییر رنگ و ساختار "ناخن" طی سالمندی بهتر است توسط متخصص پوست بررسی گردد

نور خورشید مهم ترین عامل بروز "لکه های پشت دست" است
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نگاه متخصص پوست

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 به عنوان اولین سوال بفرمایید 
تغییرات پوست دست تحت تاثیر چه عواملی است؟

تغییراتی که روی پوست دست ها اتفاق می افتد تحت تاثیر 
کهولت سن و عوامل محیطی است. با افزایش سن، 
به تدریج بافت زیرین پوست نازک می شود و حتی از 
بین می رود که ناشی از تحلیل چربی های زیرپوستی و 
بافت نگهدارنده پوست است؛ به طوری که اگر پوست 
دست سالمندان با کودکان مقایسه شود کامال حالت 
استخوانی بارز است. نازک شدن پوست باعث می شود 
عروق و تاندون های پشت دست کامال مشخص شده 

و حالت استخوانی دست ها به وجود می آید. 
از طرفی عوامل محیطی با توجه به شیوه زندگی و شغل 
فرد نیز در بروز پیری دست ها تاثیرگذار است. مواجههه 
مکرر دست ها با مواد شیمیایی ممکن است زمینه ساز بروز 
آسیب های پوستی و تغییرات ناشی از بیماری اگزما شود 

که معموال با لکه های پوستی همراه است. 

: چرا بعضی افراد از سنین میانسالی با بروز 
لکه های قهوه ای رنگ پشت دست ها مواجهه می شوند؟
یکی از ویژگی های پیری دست  ها، لکه های قهوه ای است. 

در گذشته تصور می شد که این لکه ها به دلیل اختالالت 
کبد اتفاق می افتد اما بررسی های علمی حاکی از آن است 
که نور خورشید مهم ترین علت بروز این حالت است. 
لکه های قهوه ای به شکل ضایعات مسطح و گاهی کمی 
برجسته ظاهر می شود اما ممکن است نمای زگیل مانند 
نیز پیدا کند. رنگ  آنها نیز از قهوه ای روشن تا قهوه ای 

خیلی تیره متغیر است. 

: آیا کبودی های پوست نیز تحت تاثیر افزایش 
سن بروز پیدا می کند؟

بله. اتفاق دیگر در پوست افراد سالمند، افزایش زمینه 
خونریزی های خودبه خودی است که بازهم به دلیل تحلیل 
بافت چربی زیرپوستی اتفاق می افتد. در چنین شرایطی، 
ضربه های خفیف باعث پارگی مویرگ ها و در نتیجه 

کبودی و خون مردگی می شود. 

: عالوه بر پوست دست، بروز تغییر در ساختار 
ناخن ها نیز طبیعی است؟

ناخن ها نیز در اثر کهولت سن کم کم دچار تغییراتی 
می شوند. در سنین باال معموال ناخن ها بسیار شکننده 

هستند و به دلیل ضربه های مختصر ممکن است قطعاتی 
از ناخن جدا شده و ناخن حالت شیارمانند پیدا کند. بروز 
این مشکالت ناخن ناشی از اختالل خونرسانی و تغذیه 

به سلول های ناخن و پوست دوران سالمندی است. 

: چه اقدامات جوانسازی را می توان برای 
بهبود ظاهر دست ها پیشنهاد کرد؟

با توجه به تغییراتی که در مورد پوست دست اتفاق می افتد، 
می توان از اقدامات جوانسازی مختلف استفاده کرد. تحلیل 
چربی پوست را می توان از طریق تزریق چربی یا مواد 
پرکننده تا حدی جبران کرد تا حالت استخوانی دست 
بهبود پیدا کند. کشیدن پوست در اثر تزریق این مواد نیز 

باعث می شود دست  جوان تر به نظر بیاید. 
اقدام دیگر برای جوانسازی پوست، از بین بردن لکه های 
قهوه ای است که بعید به نظر می رسد با داروهای لکه بر 
و روشن کننده برطرف شوند. معموال اقداماتی نظیر لیزر 
یا کرایوتراپی )سرمادرمانی( کاربرد دارد. در اثر کهولت 
سن، پوست زبر و خشن می شود  که برای ایجاد قوام و 
طراوت پوست می توان از کرم های الیه بردار مالیم در شب 
استفاده کرد. برای ناخن  ها نیز معموال داروهای موضعی 

و خوراکی برای تقویت صفحه ناخن تجویز می شود. 
در مجموع این راهکارها به بهبود ظاهر پوست دست 

کمک می کند و باعث می شود جوان تر به نظر برسد. 

: برای حفظ شادابی و طراوت دست ها، چه 
مراقبت هایی را باید از سنین جوانی رعایت کرد؟

 مهم ترین مراقبت ها در پیشگیری از پیری دست  ها، استفاده 
از کرم ضدآفتاب روی پوست دست ها است. البته افرادی 
که به دلیل رانندگی یا دیگر شرایط شغلی مدت  طوالنی در 
معرض نور خورشید هستند بهتر است از دستکش استفاده 
کنند. همچنین در مواردی که پوست تحت تاثیر مکرر 
مواد شیمیایی است نیز استفاده از دستکش های محافظ 
برای پیشگیری از پیری زودرس پوست توصیه می شود. 
در فعالیت های روزمره مانند نظافت منزل باید توجه 
داشت که از دستکش های محافظ استفاده کرد تا مواد 
شوینده به پوست دست آسیب نرساند. این نکته به خصوص 
در مورد خانم های خانه دار بسیار اهمیت دارد تا حین 
از  استفاده  نبیند.  آسیب  پوست  روزمره  فعالیت های 
مرطوب کننده پس از شستشوی دست ها نیز برای پیشگیری 

از کاهش رطوبت پوست نیز توصیه می شود.

توجه به سالمت »ناخن« از جنبه های مختلف اهمیت دارد. زمانی که فرد به 
دلیل مشکل ناخن به متخصص پوست مراجعه می کند، در وهله اول باید 
بررسی در مورد عفونت های باکتریایی، قارچی و حتی ویروسی انجام شود 
که معموال به شکل التهاب اطراف ناخن یا تغییر شکل صفحه ناخن بروز 
پیدا می کند. عوامل غیرعفونی نیز ممکن است سبب تظاهر مشکالت ناخن 
شود که بعضی بیماری های پوستی، التهابی و حتی غیرپوستی را دربرمی گیرد. 
اگر تغییر شکل در ناخن ها ناشی از مشکالت غیرعفونی از جمله بیماری های 
اختصاصی پوست مانند پسوریازیس، لیکن پالن و... باشد، متخصص 
پوست پس از تشخیص قطعی، اقدامات درمانی الزم را تجویز می کند. 
البته گاهی مشکل ناخن به دلیل بیماری های غیرعفونی داخلی اتفاق می افتد 
که تظاهراتی در پوست یا ناخن دارد. بسیاری از بیماری های روماتیسمی 
جزو این گروه مشکالت قرار دارند. بنابراین انتخاب درمان مناسب برای 

مشکالت ناخن به نوع مشکل زمینه ای بستگی دارد. 

 مهم ترین توصیه ها برای حفظ سالمت »ناخن«
اما در مورد مراقبت از ناخن ها برای پیشگیری از بروز مشکالت ناخن، 

رعایت چند نکته ضروری است. صفحه ناخن به طور طبیعی شامل اجزای 
سازنده ای است که کمبود بعضی از ویتامین ها و امالح باعث تغییر آن 
می شود. اگر صفحه ناخن دچار شکنندگی شود که اونیکوشزی نام دارد، 
ممکن است ناشی از آسیب به ناخن یا کمبود ویتامین ها به خصوص بیوتین 
)B7( باشد که مصرف مکمل ها تحت نظر متخصص پوست می تواند موثر 
باشد. افرادی که به دالیل مختلف شغلی و... دچار ساییدگی یا ضربه های 
مکرر به ناخن می شوند، ممکن است تغییراتی در شکل و رنگ صفحه 
ناخن پیدا کنند. در چنین شرایطی استفاده از کرم های مخصوص روی 
ناخن ها توصیه می شود تا آسیب های کمتری اتفاق بیفتد و احتمال تغییر 
شکل ناخن ها نیز کمتر شود. بسیاری از افراد دچار خطوط طولی روی ناخن 
می شوند که معموال ناشی از تغییرات فیزیولوژیک مربوط به افزایش سن 
است و صافی و صیقلی بودن صفحه ناخن از بین  می رود. حتی در دوران 
سالمندی ممکن است صفحه ناخن نیز تغییر رنگ پیدا کند و به خصوص 
زردرنگ یا رنگ پریده شود. هرگونه تغییر شکل و تغییر رنگ ناخن ها 
به خصوص با زمینه سیاه حتما نیاز به معاینه توسط متخصص پوست دارد 
تا درمان الزم را انتخاب کند. گاهی ممکن است اقدامات محافظتی مانند 

چرب کردن ناخن برای جلوگیری از ضربه، استفاده از مکمل های ویتامین 
کفایت کند. بروز هرگونه آسیب مکرر به صفحات ناخن، دستکاری اطراف 
ناخن و بیماری های مختلف باعث تغییر شکل صفحه ناخن می شوند که 

نیاز به تشخیص دقیق و درمان الزم را دارد. 

سالمت نباید فدای »ُمد« شود
امروزه اقدامات زیبایی مانند کاشت ناخن و مانیکور طرفداران زیادی پیدا 
کرده است اما باید توجه داشت که تراشیدن، صیقل دادن و استفاده از مواد 
شیمایی هنگام این اقدامات ممکن است به تدریج آسیب هایی به ناخن ایجاد 
کند. از آنجا که کاشت ناخن محیطی برای بروز عفونت های قارچی است، 

امکان دارد صفحه ناخن دچار تغییر شکل و رنگ ناشی از عفونت شود.
یکی از توصیه های مهم برای حفظ سالمت ناخن ها اینکه اگر فردی 
تمایل به چنین اقدامات زیبایی دارد، حتما با بروز تغییر رنگ و حالت 
ناخن به متخصص پوست مراجعه کند. در چنین مواردی الزم است 
ناخن مصنوعی برداشته شود و تا زمان بهبود عفونت، هیچ اقدام زیبایی 

روی ناخن ها انجام نشود.

لکه های قهوه ای رنگ پشت دست که در افراد میانسال و سالمند دیده 
می شود، »لِنتیگو« نام دارد. بروز این لکه ها از 40 سالگی به بعد است و 
با افزایش سن، اندازه لکه ها بزرگ تر شده و تعداد آنها نیز بیشتر می شود. 
 مهم ترین علت ایجاد لنتیگو، مواجهه پوست با نور خورشید است. از 
همین رو، بهترین اقدام پیشگیری و درمان، استفاده از کرم ضدآفتاب 

روی ساعد و پشت دست هاست. 

»لنتیگو« ضایعه خطرناکی نیست
برخالف تصور مردم، بروز این لکه ها ارتباطی با بیماری های داخلی 

و  است  خوش خیم  ضایعه  یک  لنتیگو  ندارد.  کبد  اختالالت  نظیر 
خطری ندارد اما به دلیل شباهت با سایر ضایعات پیگمانته ) ناشی از 
تجمع رنگدانه های پوست( بهتر است توسط متخصص پوست معاینه 
شود تا اطمینان از عدم ابتال به بیماری های دیگر حاصل گردد. معاینه 
توسط متخصص از این نظر اهمیت دارد که ابتال به دیگر بیماری های 
پوستی به موقع تشخیص داده می شود و اقدامات درمانی صورت گیرد. 
لیزر و کرایوتراپی مهم ترین روش های درمان لکه های قهوه ای پشت 
دست است که با توجه به نوع پوست، پاسخ به درمان نیز متفاوت 
کرم های  از  لکه ها حتما  بهبود  از  پس  باید  هر حال  در  البته  است. 

ضدآفتاب استفاده شود تا احتمال عود لکه ها کاهش یابد. 

لکه های قهوه ای ناشی از قارچ روی تنه ظاهر می شود
لکه های ناشی از قارچ عموما روی تنه و قسمت های فوقانی اندام ها دیده 
می شوند که »تیناورسیکالر« نام دارند. این لکه های ممکن است به  رنگ های 
مختلف ظاهر می شود که گاهی قهوه ای است. لکه های ناشی از قارچ در 
موارد معدودی پشت دست ظاهر می شوند و با لنتیگو متفاوت است. 
همچنین این لکه ها معموال در سنین نوجوانی و جوانی دیده می شود و 

استفاده از داروهای ضدقارچ مهم ترین اقدام درمان است.

میزگرد پوست شماره هفتصدونودوهشت  بیست ودوخرداد هزار و چهارصد12

 دكتر كوروش جعفریان
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص تغذیه

همه مواد غذایی در سالمت پوست موثر هستند و سلول های 
پوست نیز مانند همه سلول های بدن به انواع موادمغذی نیاز 
دارند. گرچه نیاز به بعضی مواد بیشتر است اما نمی توان 
صرفا محدود به یک نوع خوراکی دانست. کمبود در 
دریافت درشت مغذی ها، ریزمغذی ها و آب زمینه ساز بروز 
آسیب هایی به پوست می شود که با تظاهرات مختلف نظیر 

چروک های پوستی، تیرگی و... همراه است. 
نور آفتاب مهم ترین عامل آسیب رسان به پوست است 
زمینه ساز پیری زودرس پوست می شود. به عالوه، عوامل 
دیگری مانند استرس، آلودگی های محیطی و مواجهه با مواد 
شیمیایی نیز تاثیر جدی بر سالمت پوست دارند. هرچند 

که نباید زمینه ژنتیک را فراموش کرد. 
تاثیر این عوامل در آسیب به پوست و بروز مشکالتی 
نظیر چروک های زودرس پوستی معموال ناشی از تولید 
حفظ  برای  توصیه  بهترین  است.  آزاد  رادیکال های 
سالمت، شادابی و جوانی پوست، خنثی کردن عملکرد 
رادیکال های آزاد است که آنتی اکسیدان ها این وظیفه را 
انجام می دهند. آنتی اکسیدان ها شامل ویتامین ها، بسیاری از 
امالح، فالونوئیدها و پلی فنول ها موجود در انواع میوه ها، 

سبزیجات، ادویه ها و دیگر خوراکی ها هستند. 

منابع آنتی اکسیدان را در تغذیه خود بگنجانید
چای سبز یکی از بهترین منابع آنتی اکسیدان هاست. انار و 
انواع توت  و تمشک سرشار از فالونوئید، سویا به عنوان 
منبع غنی جنستین، زردچوبه حاوی آنتی اکسیدان قوی 
به نام کرکومین و انگور حاوی کروستین نیز دیگر منابع 
ارزشمند در این زمینه هستند که می توانند با رادیکال های 
آزاد مقابله کنند. از ترکیبات گیاهی مانند گل خارمریم که 
غنی از فالونوئیدهایی به نام سیلیمارین است نیز می توان 
برای سالمت پوست کمک گرفت. بسیاری از میوه جات 
نیز به خاطر لوتئین و گزانتین تاثیر آنتی اکسیدانی قوی دارند. 

مصرف ویتامین ها را جدی بگیرید
 C در کنار این ترکیبات، ویتامین ها به خصوص ویتامین های
و Eدر خاموش کردن عملکرد رادیکال های آزاد تاثیر جدی 
دارند. این ویتامین ها همچنین به استحکام سلول های کالژن 
و االستین نیز کمک می کنند و باعث تقویت آنها می شوند. 
میوه ها و سبزیجات بهترین منابع ویتامین C هستند و انواع 
مغزها و روغن های سالم گیاهی نیز خوراکی های غنی از 

ویتامین E محسوب می شوند. 
از تاثیر ویتامین A بر سالمت پوست نیز نباید غافل شد 
چراکه سالمت سلول های پوست به این ویتامین وابسته 
است. البته این تاثیر به خصوص زمانی اهمیت دارد که از 
پیش سازهای ویتامین A یا کاروتنوئیدها استفاده شود. 
بسیاری از میوه ها و آبمیوه های طبیعی مانند آب طالبی 
و آب هویج حاوی کاروتنوئیدها هستند و باعث تولید 

ویتامین A در بدن می شوند. 
ویتامین های گروه B دیگر ترکیبات مفید و مغذی در 
سالمت پوست محسوب می شوند. به عنوان مثال، نیاسین 
)B3( در بسیاری از منابع پروتئینی به خصوص گوشت ها 
و سبوس غالت وجود دارد و نقش رطوبت رسانی به 
سلول های پوست دارد که از بروز پیری پوست جلوگیری 
می کند. البته دیگر ویتامین های این گروه مانند بیوتین نیز 
در سالمت پوست نقش دارند و توصیه به مصرف انواع 
منابع پروتئینی، غالت سبوس دار و لبنیات تازه برای تامین 

نیاز بدن به ویتامین ها از همین روست. 

»پروتئین« و »امگا3« بروز عالئم پیری را 
به تعویق می اندازند

یکی دیگر از توصیه های غذایی در زمینه سالمت پوست، 
اطمینان از دریافت کافی پروتئین است. اگر در برنامه تغذیه 
از تخم مرغ، مرغ، ماهی، سویا و حبوبات متناسب با نیاز بدن 
دریافت شود، نه تنها نگرانی از کمبود پروتئین وجود ندارد 
بلکه روی، مس و آهن نیز از این طریق به بدن می رسد 
که دریافت کافی و در حد متعادل این امالح به سالمت 

پوست کمک می کنند.

البته اهمیت ریزمغذی های دیگر مانند سلنیوم را نمی توان 
نادیده گرفت که به وفور در خوراکی های دریایی وجود 
دارد. دریافت کافی امگا3از طریق ماهی و آبزیان همچنین 
روغن  آفتابگردان، سویا، گردو و بعضی دانه ها مانند بذر 
کتان و خرفه نیز سالمت پوست را بهبود می بخشد و بروز 

عالئم پیری پوست را به تعویق می اندازد. 

آب و مایعات فراون بنوشید
در نهایت باید اشاره کرد که نوشیدن آب و مایعات فراوان 
برای حفظ شادابی و طراوت پوست ضروری است و در 
کنار تمام توصیه های غذایی، رعایت نکات پیشگیری از 
آسیب به پوست مانند پرهیز از مواجهه با مواد شوینده 

مانع از پیری زودرس پوست خواهدبود.

تغذیه متعادل و متنوع 
در پیشگیری از »پیری زودرس«
نقش دارد

میزگرد پوست درباره پیری پوست دست با حضور 
دکترسیدمسعود داوودی متخصص پوست و دکتر آزاده 
گودرزی متخصص پوست و دکتر محمدصادق کالنتری 

متخصص پوست و دکتر کوروش جعفریان متخصص تغذیه

دست و تظاهر 
ناخوشایند پیری زودرس

پیری پوست روند طبیعی است که به تدریج از سنین میانسالی با بروز چین و چروک ظاهر می شود. 
این عالئم در چهره بیشتر موردتوجه است و معموال بیشتر افراد به خصوص خانم ها سعی دارند 
با روش های مختلف مانند استفاده ضدآفتاب، محلول های رطوبت رسان و... از بروز آن پیشگیری 
کنند. پوست دست نیز مانند صورت به این مراقبت نیاز دارد و به خصوص باید در مواجههه با نور 
خورشید و مواد شوینده محافظت شود اما این نکته چندان جدی گرفته نمی شود که منجر به بروز زودرس عالئم 
پیری خواهد شد. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »خا نمی 40 ساله هستم که برای 
مراقبت از پوست صورتم همیشه ضدآفتاب می زنم و مراقبت های شستشو و رطوبت رسانی را رعایت می کنم اما 
به تازگی روی پوست دست هایم چند لکه قهوه ای ظاهر شده و چروک های ریزی دیده می شود. از این حالت خیلی 

ناراحت هستم. آیا روش درمانی برای بهبود این لکه ها و پیشگیری از افزایش چروک ها وجود دارد؟«

 مریم سادات 
کاظمی


