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: آقای دکتر لطفا در ابتدا بفرمائید نور خورشید 
چه تاثیری بر سالمت پوست دارد؟

نور خورشید مجموعه ای از سه طیف نور مرئی، مادون  قرمز 
و ماورای بنفش است. نور مرئی همان نور درخشنده ای است 
که عامل روشنایی و امکان مشاهده محیط است و ضرری 

برای پوست ندارد.
مادون قرمز بخشی از پرتوهای خورشید است که منشا گرما 
هستند و فقط در طوالنی مدت زمینه ساز سوختگی سطحی 
می شود. البته این باور نیز وجود دارد که مواجهه مستمر با 
پرتوهای مادون قرمز مانند افرادی که کنار تنور کار می کنند، 

ممکن است ایجاد مالسما را تشدید کند. 
دسته دیگر، پرتوهای فرابنفش هستند که مهم ترین عامل 
آسیب های پوستی است. این پرتوها سه طیف دارند، طیف 
اول توسط الیه ازن جذب می شوند و اثر بسیار مخربی دارند 
که اگر به زمین برسند حتما کشنده هستند. طیف دوم در 
شرایط مواجهه مستمر زمینه ساز تیرگی و برنزه شدن پوست 
می شوند. طیف سوم عامل جدی بسیاری از مشکالت پوستی 
نظیر سرطان های پوست، پیری زودرس، چین وچروک، 

شل شدن و لکه های پوستی است. 
: در چه شرایطی آسیب پرتوهای فرابنفش خورشید 

افزایش می یابد؟
گرچه مواجهه با این پرتوها برای سالمت پوست مضر است 
اما هرچه مدت تماس پوست تحت تاثیر این پرتوها بیشتر 
باشد، آسیب ها نیز افزایش می یابد. آسیب پرتوهای فرابنفش 
روی پوست های روشن و سفید بیشتر است. همچنین شدت 
پرتوهای فرابنفش بین ساعات 10 صبح تا 3 بعدازظهر در 

باالترین حد است که توصیه به پرهیز از حضور در محیط 
باز جهت محافظت از پوست بسیار اهمیت دارد.

: شایع ترین بیماری های پوستی که به دلیل مواجهه 
با نور خورشید ایجاد می شوند، کدامند؟

طیف وسیعی از بیماری های پوستی تحت تاثیر نور خورشید 
بروز پیدا می کنند یا تشدید می شوند. اما شایع ترین آنها را 
می توان آفتاب سوختگی دانست. آفتاب سوختگی در حد 
خفیف باعث قرمزی پوست و احساس سوزش می شود اما 
اگر شدید باشد با بروز تاول همراه است. مسلما هرچه پوست 
روشن تر و مدت مواجهه با نور خورشید نیز طوالنی تر باشد، 

احتمال آفتاب سوختگی نیز افزایش می یابد. 
تیره شدن پوست تحت تاثیر مواجهه مستمر با نور خورشید 
نیز در بسیاری از افراد با پوست سالم دیده می شود. همچنین 
قسمت  هایی از پوست که آکنه دارد یا اقدامات لیزر و عمل 
جراحی روی آن انجام شده نیز هنگام تابش خورشید دچار 

تیرگی بیشتری نسبت به رنگ پوست طبیعی می شود. 
: چرا بعضی افراد هنگام حضور در معرض نور 

خورشید دچار خارش پوست می شوند؟
بعضی افراد هنگام حضور در معرض نور خورشید دچار 
کهیر و خارش پوستی می شوند. این حالت به کهیر آفتابی 
شناخته می شود و همانند دیگر بیماری هایی که با بروز کهیر 
همراه است باید توسط متخصص پوست بررسی و درمان 
شود. معموال مهم ترین اقدام در این مورد پرهیز از مواجهه 

با نور خورشید است. 
یا تشدید چه  بروز  نور خورشید زمینه ساز   :

بیماری های پوستی است؟

انواعی از درماتیت های حاد و مزمن پوستی صرفا با نور 
خورشید ایجاد می شوند و مهم ترین راهکار پیشگیری و 
بهبود، پرهیز از مواجهه با نور خورشید است. از طرفی، 
بعضی از بیماری های سیستمیک تحت تاثیر نور خورشید 
تشدید می شوند. از جمله این بیماری ها باید به لوپوس اشاره 
کرد که عالئم بیماری هنگام حضور در معرض نور خورشید 
به شدت افزایش می یابد. تشدید بیماری روزاسه که با بروز 
ضایعات آکنه ای و جوش  مانند و قرمزی پوست همراه است 

نیز ارتباط مستقیمی با نور خورشید دارد. 
: عوامل محیطی می توانند با بروز آسیب   های 

پوستی تحت تاثیر نور خورشید ارتباط داشته  باشند؟
بله. دسته ای از بیماری های پوستی موسوم به »فیتو فوتو 
درماتیت« زمانی بروز پیدا می کنند که اگر گیاهان حاوی 
ترکیبات پسورالن مانند برگ انجیر، آب نارنج، آب لیمو، 
اسفناج و جعفری با پوست تماس داشته  باشند و در این 
حالت نور خورشید به پوست بتابد، لکه های پوستی ایجاد 
می شود. در واقع این تظاهر پوستی نوعی التهاب ناشی از 
ترکیبات گیاهی است. مصرف داروها نیز جزو عوامل محیطی 
مؤثر در بروز بیماری های پوستی است. به عنوان مثال افرادی 
که داروهای رتینوئید برای درمان آکنه یا داروهای ضد ماالریا 
استفاده می کنند، هنگام مواجهه با نور خورشید مستعد بروز 
عوارض پوستی هستند. داروهای شیمی درمانی نیز جزو این 
گروه هستند و زمینه ساز تغییر رنگ جدی پوست در مواجهه 

با نور خورشید می شوند. 
بروز  زمینه  کاهش  برای  اقدام  مهم ترین   :

بیماری های مرتبط با نور خورشید چیست؟

طیف بیماری های مرتبط با نور خورشید بسیار گسترده است 
اما خوشبختانه در اکثرموارد پرهیز از مواجهه مستقیم و طوالنی 
با نور خورشید تاثیر چشمگیری در پیشگیری و کاهش زمینه 
تشدید عالئم بیماری دارد و فقط در موارد معدودی نیاز به 

اقدامات تخصصی و محافظت شدید است. 
مهم ترین توصیه برای کاهش عوارض نور خورشید، استفاده 
از پوشش مناسب به خصوص در روزهای تابستان است. 
همچنین باید از حضور مستقیم و طوالنی و بدون استفاده 
از ضدآفتاب در معرض نور خورشید پرهیز کرد و هرگز 
نباید برای برنزه کردن پوست، سوالریوم که امواج فرابنفش 

به پوست تابانده می شود را انتخاب کرد. 
تا حد امکان از حضور در معرض نور خورشید طی ساعات 
10 صبح تا 3 بعدازظهر صرف نظر شود و هنگام ضرورت 
حضور در محیط باز فرد باید تا جایی که امکان دارد در 
سایه باشد زیرا شدت نور خورشید 70درصد کم می شود. 
استفاده از کاله با 7 سانتی متر لبه نیز 70 تا 80درصد مانع از 

تابش پرتوهای خورشید به پوست می شود. 
: در چه مواردی نیاز به مشورت با متخصص 
پوست برای درمان آسیب های ناشی از خورشید است؟

گرچه بعضی از عوارض نور خورشید مانند آفتاب سوختگی 
کامال بارز است اما بسیاری از تغییرات پوستی مرتبط با نور 
خوشید است که پس از معاینه توسط متخصص پوست 
تشخیص داده می شوند. به همین دلیل اگر افراد متوجه تغییراتی 
مانند تغییر رنگ، لکه های پوستی و... شدند حتما الزم است 
با متخصص پوست مشورت نمایند تا احتمال عوارض نور 

خورشید در کنار دیگر عوامل بررسی گردد. 

بعضی از بیماری های پوستی در اثر مواجهه با نور خورشید 
تشدید می شوند یا اینکه نور خورشید عامل مهمی در بروز آنها 
محسوب می شود. از مهم ترین این بیماری ها می توان به لکه های 
پوستی مانند مالسما یا کلوآسما اشاره کرد که تحت عنوان 
»لکه بارداری« شناخته می شوند اما بارداری الزاما تنها عامل 
زمینه ای نیست. کک و مک و لکه های آفتابی )سوالر لنتیگو( 
نیز ارتباط جدی با نور خورشید دارند. جوش های زیرپوستی، 
ضایعات پوستی مانند کمدون، کیست های ریزی به نام »میلیا« 
و »سبورئیک کراتوز« که ضایعاتی زبر و زگیلی شکل با ته رنگ  
قهوه ای هستند نیز از دیگر تغییرات پوستی هستند که تابش نور 
خورشید در طوالنی مدت عامل بروز و تشدید آنها به حساب 
می آید. از تاثیر نور خورشید و پرتوهای فرابنفش در بروز 
سرطان های پوست نیز نباید غافل شد. نور خورشید در کنار 
عوامل دیگری مانند رنگ پوست، بیماری های زمینه ای، مصرف 

داروهای سرکوب کننده ایمنی، سابقه خانوادگی و... به عنوان 
یکی از ریزفاکتورهای بسیار مهم در بروز سرطان پوست شناخته 
می شود. بنابراین نور خورشید در طوالنی مدت یکی از عوامل 
بسیار مهم بروز  آسیب های پوستی به خصوص روی صورت 
و دست ها به دلیل تماس مستقیم با این پرتوها است. حتی 
در جوامعی که بحث حجاب وجود ندارد، مواجهه مستمر با 
نور خورشید می تواند سطح بیشتری از پوست را درگیر کند. 

ضایعات شبه اگزما جزو درماتوزهای آفتابی اولیه است 
برخی ضایعات پوستی در اثر مواجهه با نور خورشید به طور 
موقتی ایجاد می شوند و پس از مدتی از بین می روند که معموال 
با نزدیک شدن به تابستان بیشتر دیده می شوند و تحت عنوان 
درماتوزهای آقتابی یا ضایعات پوستی اولیه شناخته می شوند.
از جمله این ضایعات می توان به »پی ال ای« یا »پی ام ال ای« 

اشاره کرد که ضایعاتی مشابه  اگزما است و به شکل بثورات 
جلدی خارش دار و قرمز به خصوص روی صورت، پشت 
دست ها و گوش ها ظاهر می شود. معموال چند ساعت تا 
چند روز پس از مواجهه با نور خورشید به اوج می رسد 
و در بازه  ای چند روز تا چند هفته پس از ایجاد ادامه دارد 
و به تدریج بهبود می یابد. بعضی از افراد هنگام مواجهه با 
آفتاب دچار کهیر می شوند که کهیر آفتابی نام دارد. روی 
پوست بعضی افراد نیز ممکن است تحت تاثیر نور خورشید 
تاول هایی بروز پیدا کند یا خارش شدیدی ایجاد شود که 
نسبت به دو مورد ذکرشده شیوع کمتری دارد. گروهی 
دیگر از افراد به دلیل مواجهه مستمر با نور خورشید دچار 
آسیب های آفتابی مزمن یا درماتوز آفتابی مزمن هستند. پوست 
این افراد تحت تاثیر تابش مکرر نور خورشید ضخیم می شود 
و تغییر رنگ و قوام پوست نیز اتفاق می افتد. این ضایعات 

به خصوص روی سر، صورت و پشت گردن بارزتر است. 

محافظت از پوست در کنار پرهیز از نور خورشید 
برای بهبود درماتوز آفتابی ضروری است

زمانی که فردی به دلیل درماتوز آفتابی اولیه مانند ضایعات 
شبه اگزما به متخصص پوست مراجعه می کند، در وهله اول 
توصیه می شود که حتما استفاده از ضدآفتاب را جدی بگیرد 
و از پوشش مناسب و کاله لبه دار برای محافظت از پوست 
استفاده نماید. برای کنترل این ضایعات متخصص پوست 
داروهایی مانند آنتی هیستامین ها، پمادهای ضدالتهاب و... تجویز 
می کند تا دوره بروز این ضایعات سپری شود. اما از آنجا که 
عامل مؤثر بروز درماتوزهای آفتابی اولیه، نور خورشید است 
و تحت تاثیر پرتوهای آفتاب تشدید می شوند به طور جدی 

عدم مواجهه با نور خورشید رعایت گردد.

آفتاب سوختگی نوعی التهاب پوستی است و زمانی اتفاق 
می افتد که مقدار تابش اشعه خورشید یا سایر منابع حاوی 
پرتو فرابنفش بیش از توانایی رنگدانه محافظت کننده پوست 
بدن باشد و باعث آسیب به سلول های پوست و ایجاد انواع 
مشکالت پوستی می شود. از نشانه های آن می توان نازک شدن، 
سرخی بیش از حد، گرم و حساس شدن پوست، احساس درد 
و گاهی ایجاد تاول در پوست را نام برد. این عالئم معموال 
چند ساعت بعد از قرارگرفتن در معرض نور خورشید ظاهر 
می شوند و با توجه به شدت آفتاب سوختگی یک روز یا بیشتر 

روی پوست باقی می مانند.

پیشگیری از آفتاب سوختگی با ترکیب ضد آفتاب طبیعی
1. روغن بادام شیرین هم به عنوان مرطوب کننده مورد 

استفاده قرار می گیرد و هم یک ضدآفتاب طبیعی و ساده 
برای جلوگیری از آفتاب سوختگی است.

2. ترکیب ضدآفتاب دیگری که در منابع طب سنتی توصیه 
شده قبل از قرار گرفتن در معرض آفتاب روی پوست مالیده 
شود. این ترکیب حتی در صورت مواجهه فرد با آفتاب شدید 
در دشت و بیابان نیز مانع از آفتاب سوختگی پوست شده و 
خواص روشن کننده پوست نیز دارد. آرد نخود، نشاسته، کتیرا 
با سفیده تخم مرغ و روغن گل سرخ یا روغن مرغابی مخلوط 

شده و قبل از مواجهه با آفتاب روی پوست مالیده شود.
3. ترکیب دیگری که به عنوان ضدآفتاب طبیعی در کتب طب 
سنتی از آن یاد شده به این شرح است: لعاب اسفرزه، لعاب 
به دانه و سفیده تخم مرغ را خشک کرده و پودر شود، سپس 
با مقدار مساوی پودر کتیرا و صمغ عربی مخلوط نموده و با 

شیره تخم خرفه به شکل خمیر درآورده و قبل از مواجهه با 
آفتاب روی پوست مالیده شود. )طرز تهیه شیره تخم خرفه: 
100 گرم تخم خرفه با 500 سی سی آب بجوشد تا مقدار آب 
به نصف برسد، سپس صاف شده و مورد استفاده قرار گیرد.(

درمان های ساده طب سنتی برای آفتاب سوختگی
اگر آفتاب سوختگی اتفاق افتاد، در اسرع وقت موضع با گالب 
سرد یا مخلوط گالب و آب سرد مکرر شست وشو داده  شود. 
این کار از تاول زدن و التهاب بیش از حد و دردناک شدن 

موضع جلوگیری می کند.
اسپری کردن عرق کاسنی روی موضع آفتاب سوختگی به 

فرونشادن التهاب و قرمزی کمک می کند.
ضماد مخلوط آب، حنا و چند قطره سرکه روی موضع، 

می نماید. برطرف  را  سوختگی  و  التهاب 
اگر آفتاب سوختگی قسمت وسیعی از پوست را در برگرفته 
باشد، می توان از درمان های خوراکی نیز استفاده نمود. نوشیدن 
ماء الجبن صبح ناشتا به رطوبت بخشی پوست و فرونشاندن 
التهاب آن کمک می کند. برای تهیه ماءالجبن، 1 کیلو شیر را 
بجوشانید و در حین جوشیدن کمی سرکه محلی به آن اضافه 
کنید تا شیر ببرد. سپس شیر را در پارچه ای بریزید تا آب آن 
جدا شود. آبی که از پارچه خارج می شود را در ظرفی جمع 
کرده و در 3 مرحله میل کنید. توجه داشته باشید که ماءالجبن 
را باید گرم میل کنید. ورزش در فواصل مصرف آن، باعث 
افزایش تأثیر ماءالجبن خواهد شد. ماءالجبن صبح ناشتا میل 
شود و تا یک ونیم تا دو ساعت بعد از آن، صبحانه میل نشود. 

می توان خاکشیر را به ماءالجبن اضافه و میل نمود.
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  دکتر محمدصادق کالنتری

نگاه متخصص پوست

دسته  چند  به  پوست  بر  خورشید  نور  تاثیرات 
واکنش های حاد پوستی، واکنش های مزمن ناشی 
از تابش طوالنی مدت نور خورشید، بروز و تشدید 

بیماری های پوستی تقسیم بندی می شود. 
آفتاب سوختگی)Sun Burn( مهم ترین واکنش 
حاد ناشی از مواجهه با نور خورشید است. معموال 
آفتاب سوختگی دو تا ده ساعت پس از تماس پرتوهای 
خورشید بروز پیدا می کند و هرچه تابش نور خورشید 
شدیدتر و مدت حضور طوالنی تر باشد، عالئم زودتر 
ظاهر می شوند. هر سه طیف پرتوهای فرابنفش خورشید 
می توانند زمینه ساز آفتاب سوختگی باشند اما طیف 

UVB تاثیر شناخته شده تری در این زمینه دارد. 
افرادی که پوست سفید دارند نسبت به نور خورشید 
نیز حساس تر هستند و در مواجهه با نور خورشید، 
دچار  پوست شان  زود  خیلی  و  نمی شوند  برنزه 

آفتاب سوختگی می شود. 

آفتاب سوختگی شدید ممکن است با تاول 
همراه باشد

قرمزی، سوزش و گاهی درد مهم ترین عالئم بروز 
شدت  است  ممکن  گاه  است.  آفتاب سوختگی 
سوختگی به حدی باشد که با تاول های پوستی نیز همراه 
شود. برای درمان آفتاب سوختگی معموال داروهای 
ضدالتهاب موضعی تجویز می شود و پس از چند 
روز استراحت و مراقبت، پوست بهبود می یابد. در 
بعضی موارد استفاده از داروهای خوراکی ضدالتهاب 

نیز ضروری است.
اگر تاول روی پوست ظاهر شد باید مراقب بود که 
تاول ها پاره نشود و فقط به آرامی با سوزن استریل 
مایع درون تاول تخلیه شود تا پوست همانند یک 

پانسمان طبیعی روی پوست بماند.

ضدآفتاب باید به طور مرتب روی پوست 
تکرار شود

عالوه بر پرهیز از حضور مستقیم و مستمر در برابر 
پرتوهای خورشید، محافظت از پوست برای پیشگیری 
از بروز آسیب  های ناشی از نور خورشید ضروری 
است. در کنار استفاده از کرم ضدآفتاب، توجه به 
پوشش بدن با لباس  های نخی و آستین بلند، کاله 

لبه دار و عینک آفتابی ضروری است. 

کرم های   ضد آفتاب حاوی ترکیباتی هستند که مانع 
می شوند.  پوست  به  خورشید  اشعه های  نفوذ  از 
تقسیم  فیزیکی و شیمیایی  نوع  به دو  ضدآفتاب 
می شوند. ضدآفتاب فیزیکی الیه ای را روی پوست 
تشکیل می دهد که پرتوهای ماورای بنفش پیش از نفوذ 
به پوست، متفرق یا بازتاب می شوند. یکی از تاثیرات 
این نوع ضدآفتاب، تداخل با تعریق پوست و ایجاد 
حالت مات و سفیدی روی پوست است. همچنین 
ضدآفتاب فیزیکی حاوی رنگدانه های غیرمحلول 

است که روی پوست باقی می  ماند. 
ضدآفتاب شیمیایی دسته ای از محصوالت حاوی 
ترکیبات محلول در آب یا چربی هستند که الیه سطحی 
پوست را کامال می پوشانند و انرژی خورشید را روی 
پوست پخش می کنند. این ضدآفتاب  ها به دو دسته 

جاذب UVA و UVB تقسیم می شوند.
فاکتور مهم در مورد ضدآفتاب شیمیایی، SPF یا 
شاخص محافظت محصول نسبت به نور خورشید 
است. هرچه SPF باالتر باشد، سطح محافظت از پوست 
نیز افزایش می یابد و به عبارتی بیانگر این است که چه 
مدت تماس با نور خورشید برای فرد آسیبی ندارد. 
به عنوان مثال، اگر فردی پس از دوازده دقیقه دچار عالئم 
اولیه آفتاب سوختگی می شود، با استفاده از ضدآفتاب 
با SPF10 می تواند بدون اینکه آفتاب سوختگی ایجاد 
شود120 دقیقه در معرض نور خورشید باشد. نکته 
مهم اینکه هرچه پوست فرد روشن تر باشد نیاز به 

استفاده از ضدآفتاب با SPF باالتر است. 
همچنین باید خاطرنشان کرد که کرم های ضدآفتاب که 
در حال  حاضر به فروش می رسند، SPF مناسبی دارند 
و میزان محافظت خوبی برای پوست های مختلف در 

برابر نور خورشید دارند.
استفاده از ضدآفتاب از دوران کودکی توصیه می شود 
که می توان بدون نگرانی از شش ماهگی استفاده کرد. 
البته برای کودکان و خانم  های باردار بهتر است انواع 
ضدآفتاب با جاذب های فیزیکی استفاده شود. هنگام 
حضور در معرض نور خورشید حتما الزم است هر 
دو تا سه ساعت یکباز با توجه به نوع محصول روی 
پوست تکرار شود. با توجه به نوع پوست معموال 
ضدآفتاب نیز متفاوت خواهد بود. بهتر است برای 
برای  و  فاقد چربی  پوست های چرب ضدآفتاب 
پوست های خشک نیز ضدآفتاب حاوی ترکیبات 

آبرسان و مرطوب کننده انتخاب گردد.

استفاده از ضدآفتاب 
مهم  ترین اقدام پیشگیری 
از آفتاب سوختگی  است

میزگرد پوست با حضور دکترمجتبی امیری متخصص پوست، 
دکترمحمدصادق کالنتری متخصص پوست، دکترآزاده گودرزی 

متخصص پوست و دکترغالمرضا کردافشاری متخصص طب ایرانی

ممرراقبت از پوست در باقبت از پوست در بررابر ابر 
پپررتوهای دتوهای دررخشان خورشیدخشان خورشید

نور خورشید تاثیرات مثبتی بر سالمتی دارد که شاید شناخته شده ترین آنها را می توان تامین ویتامین
D دانست. اما در کنار بهره مندی از این تاثیرات حتما محافظت از پوست نیز باید جدی گرفته  شود 
زیرا مواجهه مستمر و بدون استفاده از پوشش مناسب و ضدآفتاب می تواند به تدریج آسیب هایی به 

پوست برساند و زمینه  ساز بیماری های مختلفی در طوالنی مدت شود. 
با توجه به آغاز فصل تابستان و افزایش مدت و شدت نور خورشید لزوم مراقبت بیشتر از پوست 
ضروری است تا سالمت پوست حفظ شده و از عوارض شایع به خصوص آفتاب سوختگی پیشگیری گردد. از همین رو 

در میزگرد این هفته سالمت به مهم ترین عوارض نور خورشید و راهکارهای مراقبت از پوست پرداخته ایم.
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