
میزگرد سالمت در مورد عفونت، شکنندگی و جدا شدن 
ناخن با حضور دکتر مجتبی امیری متخصص پوست و 
دکتر ربابه شیخ االسالم متخصص سالمت عمومی و 

اپیدمیولوژی تغذیه و دکتر فرنوش ابراهیم زاده متخصص 
داخلی و دکتر علیرضا استقامتی فوق تخصص غدد و 

متابولیسم و دکتر آتوسا مصطفوی فوق تخصص قلب و عروق 

ناخن و مشکالتش

مواجه مستمر با رطوبت، زمینه ساز عفونت قارچی ناخن است

  دکتر مجتبی امیری/ عضو هیات علمی دانشگاه

نگاه متخصص پوست

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »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، ابتدا بفرمایید مشکل ناخن این 
بیمار را چطور ارزیابی می کنید؟ 

در تصویر این بیمار، دیستروفی یا بدشکلی ناخن مشاهده 
می شود که ممکن است ناشی از علل مختلفی باشد. 
بیماری های متعدد، ضربات مکانیکی و شرایط شغلی 

در ایجاد دیستروفی ناخن نقش دارند. 
: مهم ترین عواملی که باعث بدشکلی ناخن 

می شوند، کدام ها هستند؟
عفونت های قارچی از جمله مهم ترین علل بدشکلی 
ناخن هستند. این عفونت ها ممکن است بستر ناخن را 
درگیر کنند. در این حالت صفحه ناخن سالم است اما 
زیر ناخن زرد شده یا پوسته هایی جمع می شود. گاهی 
عفونت به صفحه ناخن می رسد. در این حالت، ناخن 
شکننده و حالت آردی شکل پیدا می کند که هنگام 
استفاده از ناخن گیر قسمت انتهایی خرد می شود و یک 
مشکل پیشرونده است. در بعضی بیماران، عفونت ناشی 
از قارچی به نام آسپرژیلوس است. این عفونت قارچی 
بیشتر در حاشیه ناخن ها دیده می شود و حاشیه ناخن 
حالت سیاهرنگ و تیره پیدا می کند. پسوریازیس نیز در 
بروز بدشکلی ناخن نقش دارد. پسوریازیس بیماری ای  
است که به صورت پوسته ریزی در قسمت های مختلف 
پوست بدن یا سر ظاهر می شود اما ممکن است در سطح 
ناخن  حالت منقوط  )نقطه ای( پیدا کند یا پوست زیر 

ناخن ضخیم و ناخن از بستر جدا  شود. 
لیکن پالن نیز بیماری ای است که می تواند مستقیم بر 

صفحه ناخن اثر بگذارد و موجب بدشکلی، شکنندگی 
و نازکی ناخن شود. موقعیت شغلی و عاداتی که ناخن 
به طور مداوم ضربه می بیند نیز موجب آسیب به ریشه 
ناخن می شود و ناخن زیبایی خود را از دست  می دهد. 
در بعضی موارد بیماری های سیستمیک )با منشا ءداخلی( 

نیز بر سالمت و وضعیت ناخن اثر دارند. 
: به نظر شما، این بیمار مشکوک به کدام  

یک از مشکالت است؟
در مورد این بیمار، عفونت قارچی و پسوریازیس می تواند 
زمینه ساز مشکل باشد. این دو بیماری معموال بسیار مشابه 
هستند. روش افتراق این است که پزشک تکه ای از 
ناخن را با ناخن گیر جدا می کند یا بخشی از صفحه زیر 
ناخن را تراش می دهد و در محلول هیدروکسید پتاسیم 
)KOH( می گذارد. پس از 24 ساعت، محلول، بافت 
ناخن را حل می کند و رشته های قارچ دیده  می شود. 
این کار باید در مراکز تخصصی و با دقت به کمک 
میکروسکوپ انجام شود. بیماری پسوریازیس معموال 
در چند ناخن بروز پیدا می کند و همراه آن عالئمی در 
قسمت های دیگر بدن نیز وجود دارد اما عفونت قارچی 
عمدتا در یک یا دو ناخن ایجاد می شود. این تفاوت نیز 

به افتراق دو بیماری کمک می کند. 
: شرایط زندگی در بروز مشکل ناخن بیمار 

چه تاثیری دارد؟
در شرح حال آمده که بیمار یکی- دو روز در هفته به 
پرورش گل و گیاه می پردازد. خاک یکی از منابع اصلی 

قارچ هایی است که به انسان منتقل می شود. مواجهه مستمر 
و طوالنی با آب نیز در بروز عفونت های قارچی نقش دارد. 
پس از انجام آزمایش تخصصی، در صورت تشخیص 
عفونت قارچی، داروی خوراکی تجویز می شود. در 
صورت ابتال به پسوریازیس نیز درمان الزم توسط پزشک 

متخصص توصیه می گردد.
: آیا بیماری دیابت در بروز چنین مشکالتی 

در ناخن نقش دارد؟
دیابت زمینه ابتال به عفونت های پوست و ناخن را 
تسهیل می کند اما به طور مستقیم روی صفحه ناخن 
چنین اثری ندارد. در اثر ابتال به دیابت، به دلیل باال رفتن 
سطح قندخون، میکروب ها و قارچ ها به راحتی از آن 
تغذیه می کنند و زمینه بروز و وخامت بیماری تشدید 
می شود. البته در موارد پیشرونده دیابت که خونرسانی به 
انگشتان پا مختل می شود، ممکن است در رشد طبیعی 

ناخن نیز تاثیر بگذارد. 
: قاشقی شدن ناخن نیز با عفونت قارچی 

مرتبط است؟
قاشقی شدن ناخن  که به طور واضح دیده می شود اساسا 
ناشی از کم خونی فقر آهن است. در این موارد نیاز به 
انجام آزمایش خون است تا سطح هموگلوبین خون 
اندازه گیری شود. البته گاه نرمی ناخن ها نیز می تواند با 
حالت قاشقی شدن آن همراه باشد و الزاما همیشه نشان 

از بیماری نیست. 
: چه مراقبت هایی در زندگی به بهبود سالمت، 

زیبایی و پیشگیری از بیماری های ناخن کمک می کند؟
در رابطه با مراقبت از ناخن ها ، مهم ترین اقدام پرهیز 
از صدمه زدن است. از جمله اقدامات زیبایی، استفاده 
نکردن مکرر از الک ناخن و استون است که باعث 
خشکی ناخن و آسیب به صفحه ناخن می شود. ناخن 
مصنوعی احتمال ابتال به عفونت های حاشیه ناخن و 
صدمه به صفحه ناخن را افزایش می دهد. افرادی که به 
دلیل موقعیت شغلی یا عادت، مرتب در حال ضربه زدن 
با انگشت هستند نیز در معرض بدشکلی ناخن به  دلیل 
آسیب به ریشه هستند. استفاده از کفش های تنگ که به 
انگشتان فشار وارد می کند نیز رشد ناخن پا را تحت تاثیر 
قرار می دهد و ناخن اصطالحا درون گوشت فرو می رود. 
کفش باید طوری باشد که انگشتان به راحتی حرکت کنند. 
قرار گرفتن مکرر و مداوم انگشتان در معرض رطوبت 
افزایش  بسیار  را  قارچی  به عفونت های  ابتال  زمینه 
می دهد زیرا رطوبت محیط مناسبی برای رشد و تکثیر 
میکروارگانیسم ها ایجاد می کند. استفاده از وسایل شخصی 
مشترک مانند ناخن گیر نیز در این زمینه مشکل ساز خواهد 
بود. از کوتاه کردن بیش از حد ناخن نیز حتما پرهیز 
شود زیرا موجب فرورفتگی ناخن در گوشت می  شود 
و به مرور اتصال بین صفحه و بستر ناخن کاهش می یابد. 
ناخن باید همراستا با خط رویش طبیعی کوتاه شود. 

در مورد تغذیه نیز باید اشاره کرد که رژیم غذایی متناسب 
و متعادل بدون نیاز به مصرف مکمل های خاص در 

رشد و استحکام ناخن ها مؤثر خواهد بود.

آناتومی پوست، مو و ناخن یکسان است اما برحسب وظیفه  ظاهر متفاوتی دارند. ناخن نیز مانند 
مو و پوست از ماده ای پروتئینی به نام کراتین ساخته شده که در ناخن به دلیل وظیفه محافظت، 
متراکم تر و ضخیم تر بوده و مانند سپر عمل می کند. براساس فلسفه ناخن در خلقت،  قسمت های 
انتهایی بدن یعنی انگشتان دست و پا بسیار در معرض ضربه هستند و اگر صفحه ناخن وجود 
نداشت، تمام انگشتان دست و پا در اثر ضربات از بین می رفت. ناخن ها همچنین مانع انتقال عفونت ها، قارچ ها، 

میکروب ها و دیگر عوامل بیماری زا به بافت های زیرین می شوند.
با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم:  »مدتی است ناخن های دست پدرم می شکند و تکه  
تکه جدا می شود. پس از چند روز ناخن جدید رویش دارد اما دوباره همین اتفاق می افتد. ایشان 60 ساله است، 
سابقه جراحی قلب باز دارد و به بیماری دیابت مبتالست. فعالیت خاصی ندارد جز اینکه یکی- دو روز در هفته به 

پرورش گل و گیاه می پردازد. به پزشک مراجعه نکرده و درمان خاصی انجام نداده  است.«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوپنجاه وسه    هفده خرداد نودونه12

تاخیر در بهبود جراحات، زمینه ساز عفونت خواهد بود 

تامین ریزمغذی های ضروری برای رشد ناخن ضروری است

   دکتر علیرضا استقامتی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

  دکتر ربابه شیخ االسالم/ دانشیار و عضو هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

نگاه فوق تخصص غدد

نگاه متخصص تغذیه

دیابت یکی از شایع ترین بیماری های مزمن است 
که در نتیجه ترشح ناکافی انسولین یا مقاومت بدن 

نسبت به این هورمون ایجاد می شود. 
ابتال به دیابت سرعت و توانایی بدن در استفاده 
و  می دهد  کاهش  را  گلوکز  کامل  متابولیسم  و 

می یابد.  افزایش  قندخون 
این وضعیت به تدریج زمینه ساز تخریب مویرگ ها 
از جمله چشم، کلیه و  اندام های مختلف  شده و 

قلب را درگیر می کند. تکرر ادرار به خصوص هنگام 
خواب شبانه، افزایش گرسنگی و تشنگی، کاهش 
وزن بی دلیل و خستگی مفرط از جمله مهم ترین 

ابتال به دیابت هستند.  عالئم 
معموال پس از چند سال ابتال به بیماری، رگ های 
بدن دچار تنگی یا انسداد نسبی یا کامل می شوند 
نارسایی کلیوی و  قلبی،  ناراحتی های  بروز  با  که 

تاخیر در بهبود جراحات پا همراه است. 

جراحات به تدریج زمینه  ابتال به عفونت  را تشدید 
حتی  به موقع  درمان  عدم  صورت  در  و  می کنند 
تا استخوان و  به گسترش عفونت  می تواند منجر 

نیاز به قطع عضو شود. 
متاسفانه عدم درک درد ناشی از آسیب به اعصاب 
محیطی موجب می شود بیمار متوجه بروز آسیب 

نشده و توجهی به روند بهبود نداشته باشد. 
دیابت  که  بیمارانی  در  به خصوص  مساله  این 

کنترل نشده دارند، جدی تر است. 
 کنترل مرتب قندخون و رعایت توصیه های درمانی 
عوارض  از  پیشگیری  برای  پزشک  تحت  نظر 

دیابت،کامال ضرورت دارد. 
بیمار هرگز نباید خودسرانه دارو یا تزریق انسولین 
تغذیه  اصول  رعایت  دهد.  تغییر  یا  کند  قطع  را 
درست کنار ورزش منظم نیز در این بیماران بسیار 

اهمیت دارد.

ناخن ها نیز مانند پوست و موها به دریافت ریزمغذی ها 
از طریق جریان خون نیاز دارند. در واقع هر نوع کمبود 
تغذیه تاثیراتی بر سالمت اندام های مختلف بدن از جمله 
ناخن دارد و می تواند زمینه ساز شکنندگی، نازک شدن، 
آسیب پوسته اطراف ناخن و... شود. رعایت برخی نکات 
در تغذیه روزمره برای حفظ سالمت و زیبایی ناخن ها 

ضروری خواهد بود. 
گوشت یا ماهی حداقل یک وعده در روز: پروتئین های 
حیوانی حاوی اسیدهای  آمینه ضروری مانند متیونین و 
سیستئین هستند که به سنتز کراتین؛ ترکیب اصلی موها 

و ناخن ها کمک می کند. این خوراکی ها همچنین سرشار 
از ویتامین های گروه B و امالح هستند که برای حفظ 
حیات آنها ضروری است. البته بهتر است همراه با این 
غذاها، سبزیجات نیز میل شود زیرا تاثیر آلکالین )قلیایی( 
سبزیجات، حالت اسیدیته پروتئین های حیوانی را خنثی 
می کند. اسیدیته زیاد در بدن موجب دفع امالح می شود. 
گنجاندن جوانه گندم در غذاها: جوانه گندم منبع غنی 
از ویتامین های گروه B است که تولید کراتین را تسهیل 
می کنند. همچنین مقدار زیادی روی دارند که در رشد و 
بازسازی سلول های مو و ناخن ها مؤثر است. آهن دیگر 

ماده معدنی موجود در جوانه گندم است که در انتقال 
اکسیژن به ریشه ناخن و مو نقش دارد. البته مصرف غالت 
سبوس دار به جای غالت تصفیه شده نیز در تامین این 

ریزمغذی ها کمک می کند. 
دریافت کافی کلسیم: کلسیم ماده اصلی برای استحکام 
ناخن هاست که به مقدار فراوان در لبنیات وجود دارد. 2 تا 
3 سهم شیر، ماست، کشک یا پنیر در روز توصیه می شود.
مصرف خشکبار: بادام، پسته، گردو و دیگر خشکبار 
و آجیل منابع سرشار کلسیم، آهن، سیلیسیوم، سلنیوم 
و روی هستند که همه در استحکام ناخن ها تاثیر دارند. 

البته این خوراکی ها حاوی اسیدهای چرب غیراشباع نیز 
هستند که با حفظ سالمت سلول های ناخن، ظاهر زیبایی 
به  آنها می دهد. خشکبار مثل کشمش، خرما، برگه زردآلو 
و... نیز به تامین امالح بدن و تعادل قلیایی کمک می کند.
کاهش مصرف نوشابه های گازدار: برای رفع تشنگی 
و تامین آب مورد نیاز بدن، بهترین نوشیدنی آب است 
که به حفظ عملکرد همه اندام های بدن از جمله ناخن ها 
کمک می کند. البته از مصرف نوشابه های گازدار باید 
پرهیز شود زیرا به دلیل اسید فسفوریک زیاد موجب 

دفع امالح از بدن خواهند شد.

  دکتر آتوسا مصطفوی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران

   دکتر فرنوش ابراهیم زاده
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

نگاه فوق تخصص قلب و عروق

نگاه متخصص داخلی

دیابت یکی از بیماری های مزمن است که بر سالمت عروق 
محیطی تاثیر می گذارد. برای شناخت بهتر، ابتدا باید بیماری 
عروق محیطی را بشناسیم. این بیماری موجب محدودیت 
خونرسانی به دست، پا و سایر اندام های بدن می شود. درواقع، 
مکانیسم این فرایند به گونه ای است که شریان تحت تاثیر یک 
عامل، تنگ می شود و در نتیجه، انتقال خون به اندام ها کندتر 
شده و کاهش می یابد. حتی ممکن است تنگی شریان به حدی 
باشد که کامال بسته یا بسیار تنگ شده و خونرسانی مختل شود. 
زمانی که رگ در حالت انسداد قرار بگیرد، خونرسانی از طریق 
عروق ریزی به نام »عروق جانبی« یا »کلترال« انجام می شود که 
البته به اندازه شریان اصلی کفایت نمی کند. دیابت یکی از عواملی 
است که باعث رسوب چربی روی دیواره عروق شده و منجر 
به گرفتگی رگ یا »آترواسکلروز« می شود. معموال زمانی که 
دیابت منجر به آترواسکلروز عروق محیطی می شود، همزمان 
عروق قلب و گاهی عروق مغز نیز درگیر این مساله هستند، 
بنابراین با فردی مواجه خواهیم بود که در شرح حال خود سابقه 
گرفتگی عروق قلب، استنت )فنر( یا جراحی قلب دارد، گاهی 
سکته مغزی نیز داشته و در عین حال از احساس درد در اندام ها 
نیز شکایت دارد. استعمال سیگار این روند را تسریع می کند و 
گرفتگی عروق افزایش می یابد. نظر به اینکه عروق پا بیشتر از 
دست هستند، عالئم بیشتر در پا بروز پیدا می کند. در این حالت 
بیمار از احساس گرفتگی در عضالت پا هنگام راه رفتن ناراحت 
است و احساس سنگینی و درد در عضالت پا دارد اما زمانی 
که فعالیت متوقف می شود، عالئم بهبود می یابد. گرفتگی خفیف 
عروق ممکن است بدون هیچ عالمتی باشد اما در موارد شدید، 
اندام بی حس و پوست براق می شود، موی روی اندام ریزش 
پیدا می کند و زخم های مزمن روی پا به وجود می آید که حتی 
شکل ناخن نیز تغییر پیدا می کند. اگر این وضعیت طوالنی یا 
شدید باشد، »گانِگرن« یا »قانقاریا« ایجاد می شود که گاه برای 
درمان نیاز به قطع عضو خواهد بود. خوشبختانه بیماری های 
عروق بزرگ در مبتالیان به دیابت با کنترل قندخون کامال قابل 
پیشگیری هستند، بنابراین توصیه می شود قندخون در بیمار مبتال 
به دیابت مرتب کنترل شود و در صورت استعمال سیگار، حتما 
نسبت به ترک اقدام کنند. همزمانی دیابت و سیگارکشیدن باعث 
تسریع شدید این روند خواهد بود. البته ممکن است بیمار دیابتی 
دچار کلسترول باال یا پرفشاری خون نیز باشد که کنترل این 
فاکتورها نیز حتما ضروری است. ورزش مرتب دیگر توصیه 
جدی به این بیماران است و حداقل 30 دقیقه ورزش هوازی 
را در برنامه روزانه بگنجانند. حتی اگر به طور جدی ورزش 
نمی کنند، راه رفتن سریع نیز در این افراد مفید و مؤثر خواهد 
بود. در صورت ابتال به بیماری های عروق محیطی، بیماری در 
مراحل اولیه با تعبیه استنت یا پیوند عروق قابل درمان است، اما 
اگر بیماری شدید باشد، امکان انجام هیچ مداخله درمانی وجود 
ندارد و ممکن است تنها روش کنترل وضعیت، قطع عضو باشد. 
پس در مورد این مشکل نیز شعار همیشگی »پیشگیری بهتر از 

درمان« را واقعا باید جدی گرفت.

وضعیت سالمت اندام های داخلی در بروز بیماری های ناخن 
تاثیر دارند که مهم ترین آنها عبارتند از:

1. »کالبینگ« یا »چماقی شدن«: بیماری ای است که سطح 
ناخن حالت برآمده پیدا می کند. مکانیسم بروز این مشکل 
به طور دقیق مشخص نیست اما به نظر می رسد اتساع عروق در 
این ناحیه، افزایش جریان خون، زمینه ژنتیک، عوامل عصبی و 
کمبود اکسیژن در بروز آن نقش دارد. البته در بسیاری از موارد 
ابتال به بیماری احتقانی قلب، ریه، سرطان ریه، بیماری های 

التهابی روده و بدخیمی ها دیده می  شود.
2. »میزالین«:بیماری ای است که خطوط عرضی سفیدرنگ 
به صورت موازی بستر ناخن را پر می کنند. معموال در نارسایی 
قلبی، شیمی درمانی، جذام، مسمومیت با مونوکسیدکربن و 

آرسنیک دیده می شود.
3. فرورفتگی های عرضی: فرورفتگی در ناخن شبیه میزالین 
ممکن است ایجاد شود که »بیزناین« نام دارد. این بیماری در 
بیماری های جدی، ضربات شدید و گاهی سرما ظاهر می شوند.

4. پیتینگ: فرورفتگی های سوراخ مانند در بستر ناخن هستند. 
معموال در بیماری هایی مانند پسوریازیس و سارکوئیدوز که جنبه 
روماتولوژی و خودایمنی دارند، بعضی از حساسیت های موضعی، 

نشانگان رایترز و آلوپسی آره آتا ممکن است ایجاد  شود.
5. لوکونیشیا: نقاط سفیدرنگ روی ناخن هستند که به دنبال 
ضربه، کوتیکول ناخن مانند مانیکور می تواند ظاهر شود که 

حتی با رشد ناخن نیز ادامه داشته باشد.
6. پارونیشیا: به حالتی گفته می شود که عفونت سطحی معموال 
ناخن را درگیر می کند و ناخن دردناک، قرمز و ملتهب می شود. 
ممکن است عفونت تمام صفحه ناخن را فرابگیرد و به بند انتهایی 
انگشت برسد. این مشکل می تواند پس از ضربات موضعی شدید، 
گازگرفتگی ناخن، مانیکور و تماس مکرر دست با آب به وجود آید.

7. اونیکولیز: ناراحتی است که قسمت انتهایی ناخن بدون 
درد روشن یا سفید شده و از بستر ناخن جدا می شود. آسیب 
 دیدن شدید ناخن، بعضی از عفونت های قارچی، واکنش های 
آلرژیک به مواد آرایشی علل این مشکل مطرح هستند. البته 
دیابت، پرکاری تیروئید و هر علتی که باعث کاهش خونرسانی 
به اندام شود، عفونت هایی مثل سیفلیس، بعضی از درگیری های 
ریوی و برخی کم خونی ها نیز در طب داخلی می توانند با 

بروز این مشکل مرتبط باشند.

دیابت بر عروق محیطی بدن 
تاثیر می گذارد

بیماری های داخلی می توانند با 
سالمت ناخن مرتبط باشند


