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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! چه عواملی باعث باقی ماندن یا 
بدشکل شدن جوشگاه یا جای زخم پس از جراحی 

یا جراحت می شود؟ 
پوست بزرگ ترین ارگان بدن و اولین سد دفاعی بدن 
در برابر عوامل مضر و آسیب رسان های بیرونی است. از 
نقش های مهم پوست فراهم آوردن محیط داخلی ایمن، 
بسته و باثبات برای فعالیت اجزای بدن و اندام هاست. 
هر لطمه ای که به سالمت و یکپارچگی پوست برسد، 
تبعات متعددی از عوارض ظاهری مثل جوشگاه یا تبعات 
وسیع تر مثل عفونت برای بدن به ارمغان می آورد. پس 
حفظ سالمت پوست اهمیت باالیی دارد. پوست ممکن 
است به صورت ناخواسته به دنبال ضربات آسیب ببیند یا 
به صورت خواسته و در اقدامات جراحی توسط پزشک 
به منظور دستیابی به عناصر داخلی بدن دچار جراحت 
شود. ترمیم زخم در این دو گروه تفاوت جزیی با هم 

دارد ولی در کل شبیه هم است. 
در دوران جنینی هرگونه آسیب به پوست بدون جوشگاه 
و به صورت کامل بهبود پیدا می کند اما در سایر دوران های 
حیات یعنی بعد از تولد هر نوع آسیب با شدت کافی 
می تواند جوشگاه به جا بگذارد. در ماهی ها و دوزیستان 
خاصیت ترمیم کامل زخم حتی بعد از دوران جنینی 
هم پایدار می ماند. دانشمندان در حال تحقیق روی این 
موجودات و کشف علت این ماجرا هستند اما در مورد 
جوشگاه باید گفت بسیاری از عوامل از جمله عوامل 
دخیل در بهبود زخم، بخیه ای که زده می شود، مراقبت هایی 
که بیمار از زخم می کند، بیماری های زمینه ای و عوامل 
داخلی و حتی درمان های پس از بروز جوشگاه در به جا 
ماندن یک جوشگاه بدشکل یا از بین رفتن جای زخم 

تاثیرگذار است. 
 

: منظور از عوامل دخیل در بهبود جای زخم 
چیست؟

در درجه اول شرایط و خصوصیات زخم و برش ایجادشده 
است. اینکه آیا برش ایجاد شده از خطوط و نقشه های 
پوستی تبعیت می کند یا نه. بدن انسان نقشه پوستی دارد. 
اگر جراح به این موضوع توجه داشته باشد و بر اساس 
خطوط کشش پوستی برش را انجام دهد، جای زخم کمتر 
می ماند و ترمیم به خوبی انجام می شود اما گاهی به دنبال 
آسیب تصادف یا به منظور برداشتن یک ضایعه، جراح 
به دلیل موقعیت و اندازه ضایعه نمی تواند موافق خطوط 
کشش پوستی برش را ایجاد کند و ناچار برخالف این 

خطوط برش می دهد و جوشگاه باقی می ماند. 
در ناحیه گردن مثال در این بیمار خاص اگر خطوط 

جراحی به صورت افقی و موازی با چین های عرضی 
گردن ایجاد شود قاعدتا محل جراحی بهتر خوب می شود 
و جوشگاه کمتری به جا می ماند اما در بسیاری از موارد 
به خاطر اندازه ضایعه، جراح ناچار است برش عمودی 

ایجاد کند و جای جراحت باقی می ماند. 
عمق جراحت نیز در این میان تاثیرگذار است. هر چه 
جراحت پوستی تنها الیه های فوقانی پوست را درگیر 
کند و فولیکول مو در محل باقی بماند احتمال بهبود و 
رفع جوشگاه بیشتر است. برش های جراحی برش های 
تمام ضخامت هستند و عمق کاملی دارند. صاف و تمیز 
بودن الیه های جراحت هم مهم است. وقتی جراح با 
تیغ برش تمیزی می دهد احتمال رفع جوشگاه هست اما 
در لطمات و جراحات ناشی از حوادث، لبه های زخم 
دالبر و دندانه دار است که هر چه این لبه ها ناصاف تر 
باشد احتمال جوشگاه و گوشت اضافه بیشتر می شود. 
محل ایجاد جراحت هم مهم است. جراحت در نواحی 
بدزخم یعنی از آرنج به سمت باال و سینه به سمت باال 
تا چانه و گوش با احتمال باقی ماندن جوشگاه همراه 
است. زخم های ناحیه صورت سریع تر از زخم روی 
اندام بهبود پیدا می کند و زخم های در معرض تماس با 
آالینده ها و بار میکروبی باال مثل زیر بغل و کشاله ران 
بیشتر در معرض عفونت هستند و همین عفونت باعث 

می شود زخم دیرتر بهبود پیدا کند.
عفونی بودن زخم یا وجود جسم خارجی در آن نیز 
احتمال ایجاد جوشگاه را باال می برد. برش جراحی، عفونی 
نیست و در شرایط استریل رخ می دهد اما زخم ناشی از 
حوادثی مثل زمین خوردن یا برش اتفاق افتاده با شیشه 
که در زخم ممکن است خرده های خاک یا شیشه وجود 
داشته باشد و با شستن پاک نشود و از چشم پزشک دور 
بماند، می تواند زمینه ساز بروز جوشگاه های آتی باشد. 
عفونت ثانویه خود احتمال جوشگاه را بیشتر می کند. 

 
: بخیه ای که زده می شود باید چه خصوصیاتی 

داشته باشد تا جوشگاه به جا نماند؟ 
زمان بخیه زدن مهم است. اگر جراحت در اسرع وقت 
بخیه بخورد انتظار بهبود بیشتر است. در مورد زخم 
جراحی بخیه فوری زده می شود، مگر اینکه به دالیلی 
پزشک شک به عفونت یا هماتوم در ناحیه داشته باشد 
و صالح بداند که زخم به تدریج و با گوشت آوردن 
بسته شود ولی در هر صورت هر چه فاصله زمانی بین 
ایجاد زخم و بخیه زدن کوتاه تر باشد بهبود سریع تر اتفاق 

می افتد و جوشگاه کمتری به جا می ماند.
تکنیک بخیه هم اهمیت دارد. مهارت جراح و اینکه 

بخیه با چه میزان کششی زده شود در شکل جوشگاه 
آتی تاثیرگذار است. بخیه های خیلی سفت، جوشگاه بد 
به جا می گذارند. بخیه شل هم جوشگاه به جا می گذارد. البته 
گاهی باید بخیه ها شل زده شوند تا خونابه خارج شود. 
فاصله بخیه از لبه باید مناسب باشد. اگر جراح گره ها 
را به جای روی خط برش کنار آن قرار دهد، در زیبایی 
جوشگاه نهایی تاثیرگذار است. در برخی زخم ها و برش ها، 
زیردوزی نقش مهمی ایفا می کند. گاهی عمق ضایعه زیاد 
است و جراح غیر از الیه های رویی باید الیه های زیرین 
را هم به هم نزدیک کند تا فشار از روی الیه های سطحی 
برداشته شود. اعمال فشار روی زخم خود سبب جدا 
شدن لبه های برش از هم و نازیبایی جوشگاه می شود. 
نکته سوم در مورد بخیه ها انتخاب نخ مناسب است. قطر 
متناسب نخ با نوع برش، جنس نخ، قابل جذب بودن یا 

نبودن آن هم مهم است. 
نوع بخیه اینکه بخیه مجزا زده شود یا پیوسته در جوشگاهی 
که به جا می ماند تاثیرگذار است و این موضوع نیز به نوع 
برش و محل آن بستگی دارد. در نهایت زمان کشیدن بخیه 
هم مهم است. جای جراحت باید جوش بخورد اما باقی 
ماندن بیش از حد و طوالنی مدت بخیه خود می تواند 
زمینه ساز بروز گوشت اضافه باشد. نحوه کشیدن بخیه 
هم در بروز جوشگاه تاثیرگذار است. بر حسب محل 

باید بخیه کامل یا یکی در میان کشیده شود. 
 

: برای آنکه جوشگاه بدی به جا نماند خود 
بیمار باید چه مراقبت هایی انجام دهد؟

عدم اعمال فشار روی زخم مهم است. مثال در ناحیه 
گردن بیمار باید از حرکت های ناگهانی گردن و ایجاد 
کشش روی بخیه اجتناب کند. زخم ناحیه شانه نیز 
همین طور است. فشار سبب جدا شدن لبه های بخیه 
از هم و بروز جوشگاه بدشکل در آینده می شود. تمیز 
نگه داشتن محل جراحی و پیشگیری از بروز عفونت 
و التهاب در عدم بروز جوشگاه نقش دارد. بیمار باید 
زیر نظر پزشک، محل جراحی را تمیز نگه دارد و بنا به 
صالحدید پزشک از آنتی بیوتیک موضعی در زمان مناسب 
و به شیوه مناسب استفاده کند. حفظ رطوبت مناسب هم 
اهمیت دارد. ایجاد رطوبت باال در محل جراحی می تواند 
زمینه ساز عفونت شود و خشک شدن ناحیه هم روی 
جوشگاه آتی اثر سوء دارد. به همین دلیل بهتر است از 
کرم های ترمیم کننده مناسب بعد از جراحی استفاده کرد. 
برخی ورق های سیلیکونی هم هست که توسط برخی 
جراحان برای پیشگیری از بروز گوشت اضافه بعد از 
جراحی تجویز می شود. گزینه دیگر، استفاده از پانسمان 

مناسب است. استفاده از پانسمان جاذب یا برعکس استفاده 
از پانسمان بسته که مانع از خشکی محل شود، همگی با 

توجه به شرایط زخم می تواند مهم باشد. 
دوری از مواجهه با نور، نکته مهم دیگر است. نور می تواند 
سبب تیرگی بعد از ترمیم شود. مواد حساسیت زا و 
شوینده های قوی یا استفاده نامناسب از ضدعفونی کننده ها 
و بتادین همان طور که سبب از بین رفتن میکروب ها و 
عوامل پاتوژن می شوند زمینه ساز از بین رفتن سلول های 
تازه و در حال جوش خوردن هم هستند و مانع از ترمیم 

به موقع زخم می شوند. 
 

: به بیماری های زمینه ای و عوامل داخلی 
اشاره کردید. چه بیماری هایی جلوی بهبود سریع زخم 
را می گیرند و در نتیجه باعث شکل گرفتن جوشگاه 

بدشکل می شوند؟
بیماری های داخلی مثل دیابت، کم خونی، ابتال به انواع 
سرطان ها، اختالالت غده تیروئید که زمینه ساز خشکی 
پوست است، فشار باالی وریدی، واریس، تنگی عروق و 
تصلب شرایین و... در کندی ترمیم زخم و بروز جوشگاه 
بعد از جراحی نقش دارند. مصرف برخی داروها یا درمان ها 
مثل مصرف کورتون، داروهای شیمی درمانی و پرتودرمانی 

و انجام یددرمانی روی ترمیم زخم اثر منفی دارد. 
کمبود ریزمغذی ها و مواد معدنی و ویتامین هایی مثل 
روی، آهن و ویتامین D، A وC روی ترمیم نهایی زخم 
تاثیر می گذارند. استعمال سیگار و دخانیات را هم نباید 
از یاد برد. کاهش اکسیژن و تصلب شرایین در این افراد 
یا تاثیر آن بر ساخت کالژن می تواند روی نتیجه نهایی 
جراحی و بهبود زخم اثر بگذارد. این موضوع را هم 
در نظر بگیرید که زمینه ارثی خوش زخمی یا بدزخمی 
در فرد باعث می شود بعد از جراحی، زخم به خوبی 
ترمیم شود یا برعکس با گوشت اضافه و کلوئید روبرو 
شویم. در نهایت سن بیمار نکته مهمی است. در سن 
پایین زخم ها با سرعت و دقت بهتری با کمترین جوشگاه 

بهبود پیدا می کند.
 

: اگر به هر دلیل جوشگاه بعد از عمل باقی 
ماند چه باید بکنیم؟

یا  جوانسازی  لیزر های  از  استفاده  مرحله  این  در 
 co2 لیزرهایی که در بهبود جوشگاه دخیلند مثل لیزر
فرکشنال یا دستگاه RF می تواند کمک کننده باشد. 
تشخیص زودرس و  هنگام گوشت اضافه و درمان 
مناسب و به موقع مثل تزریق داخل جراحت یا لیزر 

PDL کمک کننده است.

زیاد  یا  کم  که  است  بدن  درون ریز  غدد  مهم ترین  از  یکی  تیروئید 
ترشح شدن هورمون های آن تاثیر چشمگیری روی پوست و مو و در 
کل بدن می گذارد. تظاهرات پوستی در اختالالت غده تیروئید بسیار 
واضح است. در مورد این بیمار عالئم مربوط به خشکی شدید پوست 
و افزایش تعریق و بروز کراتودرما به دلیل برداشته شدن غده تیروئید 
است. رنگ پریدگی و زردی پوست، پف اطراف چشم، نازک شدن 
پوست و عدم آبرسانی درست و افزایش خونرسانی و قرمزی کف 
دست، پا، صورت و آرنج از دیگر عالئم مربوط به نبود غده تیروئید 

است. ریزش مو هم از دیگر عالئم کم کاری تیروئید است که در این 
بیمار هم که غده تیروئید برداشته شده دیده می شود. 

در افرادی که سرطان تیروئید دارند یک سوم خارجی ابرو هم ریزش 
ابرو کوتاه می شود. موها زبر و  ابرو می ریزد و  پیدا می کند و دنباله 
خشک و شکننده می شوند و الزم است از نرم کننده ها استفاده کنند و 
موقع شانه زدن فشار زیادی به ساقه مو وارد نکنند. با مصرف داروهای 
جایگزین هورمون های تیروئید می توان تا حدی این عوارض را کنترل 

کرد اما درمان پذیر نیست. 

توصیه می کنم این گروه بیماران بعد از حمام کردن با آب ولرم یا استفاده 
از حمام نشاسته )بدن را خیس کنند، از نشاسته ذرت روی بدن گذاشته 
و بعد از 10 دقیقه آب کشی کنند( تا زمانی که بدن هنوز رطوبت دارد 
بعد از استفاده از حوله نرم از مرطوب کننده استفاده کنند. برای مو از 

مکمل های تقویتی با توجه به نوع ریزش کمک بگیرند.
PRP درمان کمکی خوبی است. ریزش مو چون ناشی از یک بیماری 
مزمن است بهبود کامل نخواهد داشت ولی با تمهیدات ذکر شده می توان 

جلوی پیشرفت آن را گرفت.
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 دکتر گلبن سهراب
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نگاه متخصص تغذیه و رژیم درمانی

تغذیه در بهبود سریع تر زخم نقش موثري بازي مي کند. 
مهم ترین گروه غذایی که در بهبود زخم و جوشگاه 
ناشی از آن مي تواند کمک کننده باشد پروتئین ها هستند. 
افرادي که به دنبال حادثه یا عمل جراحی دچار جراحت 
می شوند و روند بهبود زخم در آنها کند است یا جوشگاه 
به جا می گذارد بهتر است زیرنظر متخصص تغذیه از 
گروه پروتئین ها روزانه 120 تا 180 گرم دریافت کنند. 
پروتئین در وهله اول در سفیده تخم مرغ، گوشت های 

قرمز، مرغ، ماهی و لبنیات موجود است. 
 B دریافت برخی منابع غذایی حاوی ویتامین های گروه
 A اسید آمینه ال-آرژنین، ویتامین،B6 وB2 ،B1 از جمله
و C و روی نیز در این میان مهم بوده و توصیه می شود. 
ویتامین های A وB در سالمت الیه مخاطي پوست 
نقش موثري دارند. ویتامین های گروه B باعث تولید 
کالژن شده و در افزایش پیوندهای عرضی کالژن و 
بهبود سریع زخم تاثیرگذارند. از منابع غذایی ویتامین
از  و  سبوس دار  نان  غالت،  سبوس  به  می توان   B1
منابع ویتامینB2 می توان به منابع حیوانی مثل لبنیات 
و گوشت اشاره کرد. ویتامین A نیز از بروز التهاب و 
بیماری های پوستی پیشگیری کرده و باعث افزایش 
فیبروبالست ها می شود و روند  سنتز کالژن و رشد 
بهبود زخم را تسریع می کند. برای دریافت کافی این 
از  لیوان در روز  ویتامین توصیه می شود حداقل دو 
سبزي هاي برگ سبز مانند اسفناج و ...یا سبزیجات 
زرد،  با رنگ های  تیره و همچنین سبزی های  رنگي 
نارنجی و قرمز مانند انواع فلفل دلمه رنگی، هویج و... 
که حاوی پیش ساز ویتامین A هستند، استفاده کنید. 
ویتامین C نیز آنتی اکسیدان مفیدی است که در سنتز 
کالژن پوستی، تقویت سیستم ایمنی و بهبود زخم نقش 
دارد و کمبود آن باعث خشکی و شکنندگی پوست و 
دیر بهبود یافتن زخم ها می شود. میوه ها به ویژه مرکبات 
و توت فرنگي و فلفل دلمه حاوي ویتامینC هستند. البته 
گاهي ممکن است الزم باشد، بیمار زیر نظر متخصص از 
مکمل ها استفاده کند اما به هر حال توصیه مي شود در روز 
از سبزي و میوه هاي تازه و خام به شکل سبزي خوردن 
یا ساالد کنار غذا بهره مند شوید. آناناس تازه عالوه بر 
ویتامین C، حاوی بروملین است که ماده ای ضدالتهاب 

است و به بهبود سریع تر زخم کمک می کند. 
باور نادرستی بین مردم وجود دارد و آن اینکه کمپوت 
آناناس سبب بهبود سریع تر زخم می شود اما اینطور 
که  بیماری  برای  شکر  داشتن  دلیل  به  بلکه  نیست، 
جراحی کرده مناسب نیست و سبب التهاب و افزایش 
 C قندخون می شود اما آناناس تازه سرشار از ویتامین

و بروملین است و می تواند برای بیمار مفید باشد.
ویتامین E نیز نقش مهمي در سالمت پوست برعهده 
دارد و خاصیت االستیسیته پوست را تا حدودي افزایش 
مي دهد. ویتامین E آنتي اکسیداني است که در بخش 
چربي سلولي نقش مهمي ایفا مي کند. دریافت منابع 
غذایي ویتامین E مانند انواع مغزها و دانه هاي روغني، 

جوانه گندم و سبزیجات سبز برگ تیره مهم است. 

غیر از ویتامین ها، عناصر معدني نظیر روي نیز نقش 
مهمي در بهبود زخم دارند. روي تقویت کننده سیستم 
بدن  محافظ  الیه  پوست  که  آنجا  از  و  است  ایمني 
است، حضور روي و مصرف غذاهاي غني از روي 
حبوبات،  دریایي،  غذاهاي  و  گوشت ها  انواع  مانند 
شیر، تخم مرغ، بادام و تخم آفتابگردان، گردو و پسته 
کمبود روی  است.  موثر  آن  بهبود زخم و جاي  در 
سلول های  تخریب  باعث  معدنی  ماده  یک  به عنوان 
اپیدرم و بروز ضایعات پوستی و تاخیر در عملکرد 
سیستم ایمنی می شود. روی همچنین نقش مهمی در 

عملکرد لنفوسیت ها و سنتز سلولی دارد. 
اسید آمینه آرژنین نیز در سنتز بافت های پروتئینی نقش 
دارد و کمبود آن در بدن می تواند سبب کندی ترمیم 
زخم شود. مغز بادام و بادام زمینی منبع غنی ال- آرژنین 
هستند. قرص های 1000-500 میلی گرمی ال-آرژنین 

هم در داروخانه ها موجود است.
در نهایت برای فردی که دچار جراحت شده است به 
منظور بهبود زخم مصرف مایعات کافی توصیه می شود 
اما بعد از جراحی باید از مصرف مقادیر زیاد کافئین 
خودداری کرد زیرا هورمون های استرس و ضربان قلب 
را باال می برد و در ترمیم زخم اختالل ایجاد می کند.

به طور کلی به نظر می آید تبعیت از رژیمی متعادل 
که متناسب و متنوع باشد مي تواند تمام نیازهای تغذیه ای 
را براي بازسازي سلول هاي بدن تامین کند. نوسازي 
سلول ها در پوست به تغذیه اي سالم که شامل تمام 
گروه های غذایی باشد نیاز دارد و بدون آن فرد دچار 
مشکالتي نظیر عدم بهبود سریع زخم یا باقي ماندن 

جاي آن مي شود.

تاثیر تغذیه در بهبود
 سریع تر زخم

میزگرد زیبایی درباره مشکالت پوست و موی خانمی 
بعد از ابتال به سرطان تیروئید با حضور دکتر محمدرضا قاسمی 

متخصص پوست، دکتر محمدعلی نیلفروش زاده متخصص 
پوست و دکترگلبن سهراب متخصص تغذیه و رژیم درمانی

عوارض پوستی 
یک سرطان!

میزگرد زیبایی این هفته را به مشکالت پوست و موی خانمی اختصاص دادیم که سابقه 
ابتال به سرطان تیروئید دارد. ایشان در ایمیلی به هفته نامه »سالمت« نوشته اند: »به دنبال 
ابتال به سرطان تیروئید دو بار تحت عمل جراحی قرار گرفتم و غده تیروئید، تیموس و 
غدد لنفاوی گردنم خارج شد. بعد از هر بار جراحی تحت یددرمانی قرار گرفتم که این 
موضوع سبب مشکالت بسیاری از جمله خشکی شدید پوست و مخاط و شکنندگی ناخن هایم شد. برای 
دوره ای ریزش موی شدید داشتم که با مصرف مکمل تا حدی کنترل شده است اما مشکل خشکی مخاط 
و پوست اطراف ناخن ها و همچنین شکنندگی ناخن همچنان ادامه دارد. مشکل دیگرم جای جراحی است 
که در جراحی اول بهبود یافت اما اثر زخم جراحی دوم با وجود مصرف پمادهای ترمیم کننده هنوز باقی 

مانده است. لطفا راهنمایی کنید چطور با این مشکالت و عوارض مقابله کنم؟«
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