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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! لطفا ابتدا بفرمایید ضایعاتی 
ظاهر  پوست  روی  میانسالی  سنین  در  معموال  که 

می شود، چیست؟
سبورئیک کراتوز که تحت عنوان »سوالر کراتوز و ِسنایل 
کراتوز« نیز شناخته می شود، یکی از شایع ترین ضایعات 
پوستی است که معموال از سنین 50  سال به بعد دیده 
می شود. از نظر ظاهری، این ضایعات ممکن است صاف 
و مسطح یا شبیه زگیل و برجسته باشند. گاهی اوقات 
پوست  به  آدامس چسبیده  تکه ای  به  شبیه  ضایعات 
هستند و ظاهر ناصاف دارند. در مراحل اولیه بروز، این 
ضایعات کوچک هستند اما به تدریج بزرگتر می شوند. 
هرچه رنگ پوست روشن تر و سفیدتر باشد و از سنین 
نوجوانی و جوانی بیشتر در معرض نور خورشید قرار 

بگیرد، تعداد این ضایعات نیز افزایش می یابد. 

بالینی  عالمت  کراتوز  سبورئیک  آیا   :
خاصی دارند؟

عالمت  بدون  کراتوز  سبورئیک  ضایعات  معموال 
و  قرمز  که  دارد  امکان  افراد  بعضی  در  اما  هستند 

تحریک پذیر شوند و حتی با خارش همراه باشند. 

: این ضایعات معموال در چه قسمت هایی 
از پوست به وجود می آیند؟

سبورئیک کراتوز عمدتا در نواحی از پوست مانند 
صورت، دست ها و گردن که در معرض نور خورشید 
قرار دارد، به وجود می آید. البته در بعضی افراد به شکل 
کامال منتشر و شدید روی پوست تمام قسمت های 

بدن دیده می شود. 

خطر  است  ممکن  کراتوز  سبورئیک   :
سرطانی شدن پوست را ایجاد کند؟

مواجهه  کراتوز،  سبورئیک  بروز  علت  مهم ترین 
مستمر پوست با نور خورشید و افزایش سن است. 
و  نمی شوند  زیاد  کوتاهی  مدت  در  ضایعات  این 
به شکل  که چنین ضایعاتی  مواردی  در  همین رو  از 
ناگهانی و شدید ظاهر شوند، حتما بررسی سالمت 
فرد از نظر عملکرد اندام های داخلی همچنین احتمال 
بیماری های ویروسی، عفونی و حساسیت ها توصیه 

می شود. ضایعات سبورئیک کراتوز خوش خیم هستند 
و خطر سرطان پوست را ندارند. متخصص پوست با 
معاینه این ضایعات می تواند بی خطر بودن شان را تایید 
کند. البته گاهی به خاطر شباهت به ضایعات سرطانی 
پوست و تردید پزشک برای تشخیص قطعی ممکن 

است نمونه برداری تجویز شود. 

برای  می توان  درمانی  از چه روش های   :
بهبود ضایعات استفاده کرد؟

درمان دارویی از جمله کرم های موضعی و... برای این 
ضایعات وجود ندارد اما روش های مختلفی که مبتنی 
بر برداشتن ضایعات از پوست است، برای سبورئیک 
کراتوز کاربرد دارد. استفاده از نیتروژن مایع یا کرایوتراپی 
روش موثر و مطلوبی برای رفع این ضایعات است. البته 
ممکن است برای بهبود کامل به دو تا سه جلسه نیاز 
باشد. لیزر نیز روش سریع و موثر در این زمینه است 
که طی یک جلسه کامال ضایعات برطرف می شود. 
نیز  برداشتن ضایعات  برای  تیز  ابزارهای  از  استفاده 
روش دیگری است که گاهی پزشک توصیه می کند. 

: مراجعه به متخصص پوست برای تشخیص 
ضایعات مختلف پوستی تا چه حد اهمیت دارد؟

مراجعه به متخصص پوست هنگامی که افراد با ضایعات 
مختلف نظیر سبورئیک کراتوز مواجه می شوند برای 
تشخیص دقیق بیماری ضروری است. بررسی شرح حال 
بیمار راجع به مدت بروز ضایعات پوستی، نواحی درگیر، 
زمینه بیماری های داخلی و... بسیار کمک کننده است. از 
طرفی نکته بسیار مهم اینکه هرگز نباید خودسرانه از 
کرد.  استفاده  خوراکی  داروهای  یا  مختلف  پمادهای 
سهل انگاری یا فاجعه پنداری ناراحتی های مختلف از جمله 
ضایعات پوست نیز بسیار اهمیت دارد. چه بسا فرد به 
ضایعه سرطانی پوست به تصور لکه بی خطر اهمیتی 
نمی دهد و مدت های طوالنی بدون مراجعه به متخصص 
پوست و درمان الزم بیماری پیشرفت می کند. گاهی نیز 
تشابه بیماری های خوش خیم و درمان پذیر پوست با 
جستجوی فرد در تصاویر اینترنت یا توصیه اطرافیان 
به عنوان مشکل حاد قلمداد می شود و استرس شدیدی 
به دنبال  دارد. در هر حال، تشخیص و درمان بیماری را 

صرفا باید بر عهده متخصص پوست گذاشت.

تبخال و احتمال عود مکرر: یکی از ضایعات پوستی، 
 HSV بیماری هرپس یا تبخال است که به واسطه ویروس
انتقال می یابد. هرگونه خراشیدگی پوست یا مخاط می تواند 
زمینه ساز ورود این ویروس به بدن انسان باشد. تبخال 
ممکن است هر قسمتی از پوست یا مخاط دهان، دستگاه 
تناسلی یا چشم را درگیر کند اما شایع ترین محل بروز آن 
اطراف لب، بینی و ناحیه تناسلی است. ویروس هرپس 
زمانی که برای اولین بار وارد بدن فرد می شود معموال 
منجر به بروز ضایعات پوستی و مخاطی شدید و دردناک، 
تب، ضعف و بی حالی می شود و عودهای بعدی بیماری 
معموال خفیف و محدود و  کم سروصدا است. زمانی که 
هرپس در پوست یا مخاط فردی ظاهر می شود قطعا 
می تواند عودهای خفیف بعدی را به دنبال داشته باشد. 
هرچند که فواصل عود هرپس با توجه به سیستم ایمنی 
و شرایط محیطی و اجتماعی بیماران از فردی به فرد دیگر 
متفاوت است. به همین دلیل افرادی که زمینه تبخال دارند 
دوره هایی از عود تبخال را به خصوص در زمینه بیماری 

و تب و استرس و... تجربه می کنند.
تبخال تناسلی اساسا بیماری آمیزشی تلقی می شود. تبخال 
به خصوص در حالت های اولیه آن که شدیدتر است معموال 
با آسیکلوویر خوراکی درمان می شود و افرادی که عودهای 
مکرر تبخال دارند می توانند با مراجعه به پزشک متخصص 
برای کاهش عود هرپس تحت درمان پیشگیرانه قرار گیرند.
زگیل و درمان موثر با کرایوتراپی: از دیگر بیماری های 
ویروسی پوستی، زگیل یا وارت  پوستی و تناسلی است 
که از طریق ویروسHPV ایجاد می شود. زگیل پوستی 
می تواند در هر سنی و در هر قسمتی از پوست دیده شود 
ولی به طور شایع در دست و صورت کودکان دیده می شود.
محسوب  آمیزشی  بیماری های  جزو  تناسلی  زگیل 
می شود. از جمله بهترین و کم خطرترین  روش های 
درمان زگیل پوستی و مخاطی، کرایوتراپی یا تخریب 
زگیل با سرمای نیتروژن مایع است که حتما باید توسط 
پزشک متخصص و به فواصل منظم و مناسب تا زمان 
بهبود کامل تکرار شود. برای درمان زگیل اقدامات دیگر 

کمکی در کنار کرایوتراپی وجود دارد که به صورت 
موردی بر حسب نوع زگیل، پاسخ به درمان قبلی، محل 
بروز ضایعه و سن بیمار با تجویز پزشک مورد استفاده 
قرار می گیرد. در فرد مبتال به زگیل تناسلی معاینه همسر 
یا شریک جنسی بیمار الزم است و توصیه می شود که 
در افراد مبتال و شریک آنها واکسن زگیل تناسلی که در 
حال حاضر با نام گارداسیل موجود است، تجویز شود. 
این واکسن در سه دوز و فواصل مشخص زیر نظر 
پزشک تزریق می شود. زگیل تناسلی از جمله عوامل 
تناسلی خصوصا  دستگاه  سرطان های  به  ابتال  خطر 
سرطان دهانه رحم در خانم ها است.در افراد مبتال به 
زگیل تناسلی بررسی سایر بیماری های آمیزشی مانند 

هپاتیت و ایدز توصیه می شود. 
دیگر  بیماری  مولوسکوم و شیوع بیشتر در کودکان: 
 POX ویروسی پوستی مولوسکوم است که به واسطه
ویروس منتقل می شود. مولوسکوم در بچه ها شایع تر است 
ولی در هر سنی می تواند بروز کند. مولوسکوم ممکن است 
در پوست و در مخاط بدن از جمله مخاط تناسلی بروز 
پیدا کند. در کودکان مبتال به مولوسکوم برحسب سن و 
تحمل بیمار از کرایوتراپی یا سایر روش های تخریبی یا 

درمان های موضعی استفاده می شود. 
ضرورت بهداشت برای پیشگیری از عفونت های پوستی: 
تبخال، زگیل و مولوسکوم در صورت وجود خراشیدگی 
در پوست یا مخاط می تواند از محیط یا از فردی به فرد 
دیگر منتقل شود که اهمیت رعایت کامل اصول ایمنی و 
بهداشتی را می رساند. تشخیص این بیماری ها و تعیین 
روش درمانی آن نیازمند نظر تخصصی پزشک متخصص 

پوست است.
لیکن پالن و ضایعات برجسته متعدد روی پوست: لیکن پالن 
نوعی بیماری وابسته به سیستم ایمنی و مرتبط با پوست 
و مو و مخاط )دهان و تناسلی( است. نواحی مشخصی 
از پوست مانند مچ و ساعد دست، قوزک و ساق پا و 
ناحیه کمربندی از شایع ترین قسمت های پوست است که 
درگیر بیماری می شود. البته عالئم بیماری در هر قسمتی از 

پوست و با هر وسعتی وجود دارد و بروز عالئم در مخاط 
دهان به صورت خطوط سفیدرنگ شبکه ای غیرزخمی نیز 
شایع است. ضایعات پوستی لیکن پالن به صورت ضایعات 
برجسته متعددی به ابعاد تقریبی ۲ تا ۱0 میلی متر بوده و 

معموال ته رنگ بنفش دارد و خارش دار است.
درگیری پوست، مو، ناخن و مخاط: درگیری پوست می تواند 
محدود یا بسیار گسترده حتی کل پوست بدن باشد. درگیری 
مو به صورت ریزش موی تکه ای و دائمی بروز می کند که 
معموال با خارش و سوزش و پوسته های ظریف همراه 
است. این بیماری ممکن است ناخن را درگیر کند که 
به صورت نازک شدن و تغییرشکل صفحه ناخن یا بروز 
خطوط طولی متعدد تظاهر دارد. درگیری مخاطی در دهان 
نسبت به ناحیه تناسلی، بسیار شایع تر است و به صورت 
خطوط سفیدرنگ شبکه ای بدون زخم یا عالمت بروز 
پیدا می کند بنابراین این نوع از درگیری مخاطی خیلی 
اوقات اتفاقی توسط بیمار، دندان پزشک یا متخصص زنان 
تشخیص داده می شود. نوع نادرتر درگیری مخاطی چه 
در دهان و چه در ناحیه تناسلی بروز ضایعات زخمی و 

دردناک است و برای بیمار بسیار آزاردهنده است.
ضرورت ادامه روند درمان تحت نظر متخصص پوست: 
دوره بیماری لیکن پالن در پوست معموال به صورت عود 
و بهبود برای چند سال متوالی است که در مواردی که 
وسعت درگیری کم باشد با داروهای موضعی ضدالتهابی 
از جمله کورتون های موضعی زیرنظر پزشک و برای بازه 
زمانی مشخصی درمان می شود اما اگر وسعت درگیری 
پوستی شدید باشد یا پاسخ درمان های موضعی مناسب 
نباشد متخصص پوست مصرف داروهای خوراکی یا 
تزریقی را با توجه به وضعیت بیماری توصیه می کند که 
نیاز به مراجعه مکرر و منظم به پزشک است تا عالئم 

بیماری کنترل شود.
نوع لیکن پالن مخاطی بی عالمت و غیرزخمی معموال 
نیازمند درمان نیست مگر اینکه از جنبه زیبایی برای فرد 
آزاردهنده باشد که در این صورت پزشک معالج ممکن است 
دوره کوتاهی درمان های الزم را برای بهبود ظاهر ضایعات 

تجویز کند اما لیکن پالن مخاطی زخمی و عالمت دار، حتما 
باید تحت درمان قرار گیرد . معموال دوره بیماری بسیار 
طوالنی و با دوره های مکرری از عود و بهبود همراه است 

و اغلب کنترل آن دشوار است.
بیماران مبتال به لیکن پالن زخمی و عالمت دار به خصوص در 
ناحیه دهان باید مکرر معاینه شده و هرگونه ضایعه مشکوک 
از جمله برجستگی های سفت و جدید در محل ضایعات 
نیاز به بررسی بیشتر به خصوص بررسی تکمیلی آسیب 
شناسی دارد چراکه لیکن پالن زخمی مخاطی در دهان با 
خطر کمی از بروز بدخیمی های مخاطی را به همراه دارد.
لیکن پالن در موها و ناخن ها و عوارض دائمی: لیکن پالن 
در مو منجر به کچلی دائمی می شود بنابراین تشخیص و 
درمان به موقع می تواند روند بیماری را متوقف کند و از 
پیشرفت کچلی جلوگیری کند. لیکن پالن مو نیز معموال 
دوره طوالنی از عود و بهبودهای مکرر دارد و کنترل آن 
در بسیاری از موارد مشکل است. لیکن پالن ناخن معموال 

منجر به تغییر شکل دائمی در ظاهر ناخن ها می شود. 
ماهیت مزمن بیماری و اهمیت ادامه روند درمان: در فرد 
مبتال به لیکن پالن، عالئم هر نوع از بیماری می تواند 
به تنهایی یا مجموعه ای از دو تا چند نوع بالینی همزمان 
بروز کند یا با تقدم و تاخر زمانی، انواع مختلف بالینی آن 
ظاهر شود. با توجه به ماهیت مزمن بیماری و خطرات 
بالقوه جدی در برخی از انواع لیکن پالن، از جمله بدخیمی 
یا کچلی دائمی، توصیه می شود در بیمار مشکوک به 
لیکن پالن کلیه نواحی که امکان بروز عالئم وجود دارد، 
حتما معاینه شده و تشخیص به صورت بالینی یا بعد از 
نمونه برداری و بررسی آسیب شناسی تایید شود و بیمار 
زیر نظر متخصص پوست مراجعات مکرر جهت درمان 

و کنترل بیماری داشته باشد. 
در نوع پوستی لیکن پالن معموال بعد از درمان و بهبود 
ضایعات یعنی از بین رفتن خارش و برجستگی، لکه های 
تیره ای در محل ضایعات قبلی برای ماه ها حتی سال ها 
باقی می ماند که به مرور زمان یا با درمان های حمایتی 

به تدریج کمرنگ می شود.
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نگاه متخصص پوست

ضایعات مختلف پوستی ممکن است در نواحی 
مختلف پوست و در سنین مختلف ایجاد شوند. 
این ضایعات گاهی کامال بی خطر هستند اما در 
یا  سرطان  به  ابتال  هشدار  عالئم  موارد  بعضی 
دیگر بیماری های جدی پوست خواهد بود. به طور 
کلی، در صورت بروز هر نوع تغییر در پوست و 
بروز تظاهرات مختلف پوستی توصیه می شود با 
متخصص پوست مشورت شود تا بهترین اقدام 

درمانی صورت گیرد.

میلیا ارتباطی با آکنه ندارد
میلیا برجستگی های سفید کوچکی روی پوست 
هستند که به دلیل تجمع کراتین ایجاد می شود. این 
کیست های ریز ممکن است در هر سنی از نوزادی 
تا بزرگسالی و در هر قسمتی از پوست به خصوص 
اطراف بینی و چشم به وجود آید. ممکن است به 
میلیا در اصطالح عموم، جوش های زیرپوستی گفته 
شود اما اشتباه است زیرا هیچ ارتباطی با آکنه و 

کومدون )جوش های پوستی( ندارد. 

برطرف  خودبه خود  میلیا  برجستگی های  گاهی 
می شود و نیاز به درمان خاصی ندارد. البته فشار 
توصیه  حتی  و  ندارد  آنها  رفع  در  تاثیری  دادن 
می شود از دستکاری برجستگی ها پرهیز کرد. لیزر، 
کرایوتراپی )سرمادرمانی( و سوزاندن به وسیله کوتر 
میلیا  برجستگی های  درمان  روش های  جمله  از 
است که نتیجه مطلوبی دارد و به شکل سرپایی 

انجام می شود. 

هایپرپالزی سباسه ناشی از افزایش 
عملکرد غدد سباسه است

یکی دیگر از ضایعات پوستی شایع،  هایپرپالزی 
سباسه است که معموال روی صورت دیده می شود 
و در نتیجه افزایش اندازه و فعالیت غدد سباسه 
از دالیل  می آید. طیف وسیعی  به وجود  پوست 
مانند مواجهه مستمر با نور خورشید، زمینه ژنتیک، 
ابتال به بعضی بیماری های زمینه ای یا ژنتیکی در 
بروز  هایپرپالزی سباسه نقش دارند. البته ممکن 
است بدون هیچ دلیل مشخصی نیز این ضایعات 
ظاهر شوند و افزایش سن و زمینه پوست چرب 

احتمال تشدید آنها افزایش می یابد. 

متخصص پوست کامال این ضایعات را تشخیص 
می دهد اما در بعضی موارد ممکن است نمونه برداری 
برای اطمینان از عدم ابتال به بیماری های دیگری 
پوست الزم باشد. استفاده از داروهای موضعی و 
الیه بردار ممکن است تا حدی به بهبود ضایعات 
درمان  اساس  اما  کند   هایپرپالزی سباسه کمک 
مبتنی بر روش های تخریبی مانند لیزر یا سوزاندن 
با کوتر است. البته این اقدام باید توسط متخصص 
پوست انجام شود. گرچه برداشتن ضایعات خطری 

ندارد اما احتمال عود آن وجود دارد.

سیَرنگوما منشاء ژنتیکی دارد
سیَرنگوما یکی دیگر از ضایعات برجسته پوستی 
است که به خصوص اطراف چشم دیده می شود. 
و  دارند  ژنتیکی  منشاء  معموال  ضایعات  این 
هستند.  آدنِکسال  غدد  خوش خیم  تومورهای 
درمان  های موضعی و الیه بردار تاثیر چندانی در 
ضایعات  تخریب  و  ندارد  ضایعات  این  بهبود 

به وسیله لیزر بهترین اقدام است. 

تشخیص و درمان ضایعات 
پوستی باید تحت نظر 
متخصص پوست انجام شود

میزگرد پوست درباره ضایعات پوستی با حضور 
دکتر مجتبی امیری متخصص پوست و دکتر آزاده گودرزی 

متخصص پوست و دکتر محمدصادق کالنتری متخصص پوست 

ضایعات پوستی؛ 
تظاهراتی با علل متعدد
بروز ضایعات پوستی جزو رایج ترین علل مراجعه به متخصصان پوست است که معموال 
نگرانی از ابتال به بیماری  های وخیم را به دنبال  دارد. البته گاهی نیز چنین ضایعاتی بی خطر 
هستند و تنها از جنبه زیبایی برای فرد آزاردهنده اند. به طور کلی بروز این ضایعات می تواند 
ناشی از بیماری های مختلف پوستی باشد که ضرورت مراجعه به متخصص پوست و 
اقدامات درمانی مناسب و به موقع را می طلبد. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان سالمت پرداخته ایم: 
»مادرم 75 ساله است و از حدود یک سال پیش ضایعاتی به رنگ قرمز تیره روی پوست قسمت های مختلف 
بدنش ظاهر شد. گاهی اوقات خارش زیادی دارد و به نظر می رسد نسبت به قبل این ضایعات بیشتر شده 

  است. آیا ممکن است نشانه بیماری خطرناکی باشد؟ لطفا راهنمایی ام کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی


