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چراپوستمانلکیاککومکیمیشود؟

دانستنی هایی درباره هایپرپیگمنتاسیون
که  اطالعاتی  براساس 
بین المللی  وب سایت های 
مسائل  زمینه  در  فعال  و 
منتشر  پوست ومو و زیبایی 
کرده اند، سواالت مربوط به  هایپرپیگمنتاسیون 
از  دریافت شده  سواالت  پرتکرارترین  جزو 
عارضه  این  اگرچه  هستند.  مخاطبان  سوی 
به وجود  مبتال  فرد  برای  را  خاصی  خطرات 
نمی آورد و در گروه عارضه های بی ضرر قرار 
می گیرد، همین گزارش های آماری نشان می دهند 
مساله  هایپرپیگمنتاسیون همچنان ذهن بسیاری 
از مردم جهان را به خود مشغول کرده است. 
بنابراین در ادامه این مقاله با پاسخ های متخصصان 
پوست به رایج ترین و مهم ترین سواالت درباره 

 هایپرپیگمنتاسیون آشنا می شوید. 

پیگمنتاسیون چیست؟
برای داشتن درک درست از  هایپرپیگمنتاسیون، 
ابتدا باید در دِل تاریخ به عقب برگردیم. درواقع 
تکامل انسان در گذر صدها هزار سال دقیقا همان 
عامل بنیادین و مهمی است که رنگ های گوناگون 
پوست انسان ها را در سراسر جهان خلق می کند. 
نظریه پردازان گفته اند رنگدانه های دائمی و تیره 
پوستی )همان مالنین( در پوست پیشینیان ما 
به عنوان نوعی الیه محافظتی طبیعی در مقابل نور 
خورشید به وجود آمده است. مالنین در سلول هایی 
به  نام »مالنوسیت« شکل می گیرد که در اپیدرم 

)بیرونی ترین الیه پوست( وجود دارند. 
دکتر مونا گوهارا، متخصص پوست  و استاد 
دانشکده پزشکی دانشگاه ییل می گوید: »مالنین 
واقعا عنصری جادویی است چراکه انگار خود 
طبیعت اسرارآمیز این عنصر محافظتی را در 
مقابل نور ماورای بنفش به ما اعطا کرده است«. 
به طور کلی، میزان مالنین نهفته در پوست ما 
نهایتا رنگ پوست را تعیین می کند و دو نوع 
مالنین، به  نام های »اومالنین« و »فومالنین«، در 

بدن انسان ها وجود دارد. 
اومالنین ها همان رنگدانه های تیره ای هستند که 
در پس لکه های پوستی ناشی از نور خورشید هم 
وجود دارند. به همین دلیل هم هر چقدر اومالنین ها 
در پوست بیشتر باشند )یعنی پوست تیره تر باشد(، 
احتمال آفتاب سوختگی، ابتال به سرطان پوست و 
پیری پوست در مقایسه با پوست های روشن تر 

کاهش می یابد. 
فومالنین ها نیز رنگدانه های زرد و قرمزی هستند 
که در پوست همه انسان ها وجود دارند اما طبیعتا 
در پوست های روشن به  میزان بسیار بیشتری 
یافت می شوند. فومالنین ها بدون قدرت های 
محافظت کننده در مقابل نور خورشید هستند 
اشعه های  به  ذاتا حساسیت پوست نسبت  و 
ماورای بنفش را افزایش می دهند. به همین دلیل 
است که پوست های روشن تر سریع تر دچار 

آفتاب سوختگی می شوند و در بلندمدت بیشتر 
با مشکالت پوستی ناشی از نور خورشید مواجه 

خواهندشد.

هایپرپیگمنتاسیون چیست؟
به  گفته دکتر گوهارا، پدیده  هایپرپیگمنتاسیون 
زمانی به وجود می آید که مالنوسیت ها )یعنی 
همان سلول های تولیدکننده رنگدانه ها( تصمیم 
می گیرند بیش از حد فعالیت کنند. این تصمیم 
این  بروز می یابد که  نیز زمانی  مالنوسیت ها 
سلول ها احساس تهدید کنند یا توسط عوامل 
محرک تحریک شوند، پس این عمل واکنشی 
گوناگونی  بالقوه  عوامل  به واسطه  می تواند 
برانگیخته شود که در ادامه به آنها اشاره خواهیم 
کرد اما فعال باید بدانید از این نظر محافظت درست 
از پوست بسیار مهم است تا نهایتا مالنوسیت ها 

به فعالیت افراطی رونیاورند.  

هایپرپیگمنتاسیون چه علت هایی دارد؟ 
همان طور که گفته شد، عوامل گوناگونی می توانند 
مالنوسیت ها را به فعالیت افراطی و شدید وادار 
کنند که در ادامه به مهم ترین آنها اشاره می کنیم.
1. نور خورشید: بنا بر توضیحات ذکرشده اصال 
تعجب آور نیست که بگوییم اصلی ترین عامل  
هایپرپیگمنتاسیون، نور خورشید است. وقتی که 
پوست ما در معرض تماس با اشعه های خورشید 
قرار می گیرد، مالنوسیت ها به طور طبیعی تالش 
می کنند که مالنین بیشتری تولید کنند تا از این 
طریق بتوانند از پوست در مقابل آفتاب سوختگی 
محافظت کرده باشند. این تولید مازاد مالنین ها 
که از تماس با نور خورشید تغذیه می کند، باعث 

شکل گیری لکه های تیره ای روی پوست می شود 
که با عنوان sunspot یا لکه های ناشی از نور 
خورشید شناخته می شوند. به گفته دکتر گوهارا، 
کک ومک ها نیز که معموال ژنتیکی هستند و در 
دوران کودکی شکل می گیرند، درواقع لکه های 
ناشی از نور خورشید هستند؛ البته با این تفاوت که 
این لکه ها در تابستان به حالت تیره درمی آیند و در 
زمستان محو می شوند و معموال هم کوچک هستند. 
از دیگر سو، لکه های پیری یا age spots که 
به گمان بیشتر افراد صرفا به علت پیری شکل 
می گیرند، در حقیقت همان لکه های ناشی از 
نور خورشید هستند. به گفته دکتر گوهارا، اگر 
کسی 100 سال هم سن داشته باشد ولی در 
معرض تماس با نور خورشید قرار نگیرد، دچار 

این لکه ها نخواهد شد. 
2. نور مصنوعی: نورهای مرئی )حتی نور 
بنفش  ماورای  اشعه های  مانند  نیز  المپ ها( 
خورشیدی می توانند باعث تولید بیش از حد 
رنگدانه ها شوند و این اثرگذاری منفی خصوصا 
برای پوست های تیره تر با شدت بیشتری اتفاق 
می افتد. دکتر گوهارا تاکید می کند که نور آبی 
صفحات نمایش انواع وسیله های الکترونیک 
مانند تلفن همراه، تبلت، لپ تاپ و... هم می تواند 
در شکل گیری پدیده  هایپرپیگمنتاسیون میان 
بعضی افراد نقش تحریک کننده ای داشته باشد. 
نور آبی حتی می تواند در شکل گیری مالسما 

هم چنین نقشی ایفا کند.  
3. حرارت: یکی از ناشناخته ترین علت های  
هایپرپیگمنتاسیون، حرارت است. هر نوع تماس 
حرارت با پوست، از نشستن دور شعله آتش تا 
حضور در انواع محیط های شدیدا گرم، می تواند 

وادار  مالنین  مازاد  تولید  به  را  مالنوسیت ها 
که  فعالیت می کنند  وقتی  کند. مالنوسیت ها 
احساس کنند آسیب دیده اند و حرارت زیاد 
دقیقا همین پیام را به مالنوسیت ها می فرستد. 
یافته های علمی تا امروز نشان داده اند آمادگی 
پدیده  شکل گیری  برای  پوست  استعداد  و 
 هایپرپیگمنتاسیون اساسا ژنتیک است و تبارهای 
آسیایی، آفریقایی ـ  آمریکایی یا التین بیشتر از 
دیگران در معرض ابتال به لکه های تیره پوستی 

ناشی از تماس با حرارت هستند.  
4. هورمون ها: افزایش استروژن در بدن )که 
اغلب به علت بارداری یا مصرف قرص های 
پیشگیری از بارداری اتفاق می افتد(، می تواند 
باعث شکل گیری لکه های مختلف روی پیشانی، 
گونه ها و چانه شود. این لکه دار شدن پوست 
که با عنوان »پدیده مالسما« شناخته می شود، 
با  هایپرپیگمنتاسیون رایج تفاوت دارد چراکه 
در درجه اول به واسطه تاثیرات هورمونی شروع 
دارای  افراد  در  عمدتا  مشکل  این  می شود. 
پوست های تیره تر اتفاق می افتد، احتماال به این 
دلیل که تعداد سلول های رنگدانه ساز فعال در 
پوست های تیره تر به طور طبیعی بیشتر است. 
براساس گزارش های آکادمی درماتولوژی آمریکا 
)AAD(، 90 درصد افراد مبتال به مالسما را 
زنان تشکیل می دهند اگرچه مردان هم ممکن 
است به واسطه عواملی مانند پیش زمینه ژنتیکی، 
بیماری های مختلف یا مصرف داروهای خاص 
به مالسما مبتال شوند. به این پدیده »ماسک 
بارداری« هم می گویند چون عمدتا میان خانم های 
بارداری مشاهده می شود که تغییرات هورمونی 
چشمگیری را تجربه کرده اند. مالسما می تواند 

نور  با  تماس  اما  شود  تشدید  خودبه خود 
خورشید هم می تواند باعث تشدید آن شود. 
5. آکنه:  آخرین عامل مهمی که می تواند باعث 
شکل گیری لکه های تیره پوستی شود، آکنه است. 
درست زمانی که تصور می کنید باالخره یک 
جوش آزاردهنده و دردسرساز از بین رفته است، 
ممکن است یک لکه قهوه ای رنگ به جایش 
ظاهر شود. به این پدیده،  هایپرپیگمنتاسیون 
پس از التهاب )PIH( می گویند و دلیلش تروما 
یا آسیب پوستی ای است که آکنه در پوست 
به وجود می آورد. همین تروما می تواند به تولید 
مالنین در یک موضع مشخص پوستی منتهی 
شود که ممکن است بسیار طوالنی تر از خود 

جوش روی پوست باقی بماند.  

چگونه می توان از  هایپرپیگمنتاسیون 
پیشگیری کرد؟ 

استفاده از کرم های ضدآفتاب مناسب نه تنها از 
تحلیل کالژن جلوگیری می کند، بلکه ساده ترین راه 
برای پیشگیری از شکل گیری  هایپرپیگمنتاسیون 
است. ضدآفتاب های مینرال حاوی اکسید زینک 
یا دی اکسید تیتانیوم از بهترین محصوالت برای 
محافظت از پوست در مقابل همه طیف های نوری 
)ازجمله نورهای مصنوعی مانند نور آبی( هستند. 
افراد سفیدپوست و دارای پوست های روشن هم با 
توجه به اینکه ذاتا نسبت به اشعه های ماورای بنفش 
آسیب پذیرتر هستند، باید به SPF محصوالت 
ضدآفتاب بیشتر دقت کنند. پوست های روشن 
مقاومت  دارای   SPF نظر  از  ذاتی  به صورت 
3/4 درجه ای هستند، درحالی که این میزان در 

پوست های تیره به 13/4 می رسد. 
البته با اینکه مقاومت ذاتی پوست های تیره تر 
نسبت به نور خورشید بیشتر است، افراد دارای 
پوست های تیره تر باید اقدامات احتیاطی بیشتری 
را برای جلوگیری از تغییر رنگ پوست انجام 
دهند. هرچه رنگ پوست تیره تر باشد، دوری از 
الیه بردارهای مکانیکی، ترکیبات تحریک کننده 
پوست )مانند الکل، پروپیلن گلیکول و النونین(، 
شیوه درمانی IPL )پالش شدید نوری( و لیزرهای 

سایشی هم بیشتر ضرورت می یابد. مردمان آسیای 
شرقی از نظر پوستی حساس تر هستند و به همین 
دلیل هم باید قبل از استفاده محصوالت پوستی 
حاوی اسید گلیکولیک یا اسید الکتیک برای تمام 
صورت، حتما مقداری از محصول را روی چانه 
امتحان کنند. این آلفا هیدروکسی اسیدها می توانند 
باعث قرمزی پوست شوند و به واسطه افزایش 
دادن تولید مالنین ها نهایتا مشکل شکل گیری 

لکه های تیره پوستی را به وجود بیاورند. 

بهترین ترکیبات برای مقابله با لکه های 
تیره پوستی 

با  مقابله  برای  گوناگونی  محصوالت  امروزه 
اما  می رسند  فروش  به  پوستی  تیره  لکه های 
استانداردترین ترکیب برای مقابله با این لکه ها 
»هیدروکینون« است. اگر استفاده از محصوالت 
و  ماه  به مدت 3  ضدلک حاوی هیدروکینون 
به صورت مداوم و بی وقفه ادامه یابد، معموال با 
محو شدن لکه های تیره پوستی همراه می شود. 
اگر هم هیدروکینون کنار رتینوئیدها قرار بگیرد، 
این لکه های پوستی بعد از 4 تا 6 هفته رو به 

روشن تر شدن پیش می روند. 
پیرامون  زیادی  جدال  و  بحث  این حال،  با 
هیدروکینون وجود دارد. به گفته دکتر گوهارا، 
عامل  یک  به عنوان  هیدروکینون  از  اگرچه 
سفیدکننده نام می برند، این ترکیب واقعا پوست 
به نام  آنزیمی  فعالیت  بلکه  نمی کند،  را سفید 
»تیروزیناز« را مهار می کند که در شکل گیری 
رنگدانه ها نقش مهمی دارد. از سوی دیگر، گویا 
هیدروکینون با ابتال به اختاللی به نام اوکرونوز 
)ochronosis( هم مرتبط است که باعث تشدید  
هایپرپیگمنتاسیون می شود. البته دکتر گوهارا تاکید 
می کند که این اختالل بیشتر میان آفریقایی تبارها 
رایج است و نه سفیدپوستان. با این حال، این 
متخصص پوست می گوید که برای جلوگیری 
از ابتال به اختالل اوکرونوز می توان مدت استفاده 
از محصوالت حاوی هیدروکینون را کاهش داد. 
)مانند  رتینوئیدها  که  می افزاید  گوهارا  دکتر 
ترتینوئین تجویزی یا رتینول های بدون نسخه( 
هم برای محو کردن لکه های تیره پوستی بسیار 
مناسب هستند چراکه از انتقال مالنین به سلول های 
الیه بیرونی پوست جلوگیری می کنند و فعالیت 

مالنوسیت ها را نیز کاهش می دهند. 
آلفا هیدروکسی اسیدها )مانند اسید گلیولیک( 
هم تقسیم و تکثیر سلولی را افزایش می دهند تا 
رنگدانه های اضافی روی سطح پوست را کمتر 
کنند و از این طریق وضعیت لکه های تیره پوستی 
را بهتر می کنند. دکتر گوهارا استفاده از محصوالت 
ضدلک حاوی ویتامین C یا اسید ال ـ اسکوربیک 
را هم توصیه می کند چراکه این آنتی اکسیدان ها 
نقش موثری در توقف تولید مالنین ها دارند. 
Allure :منبع

با پایان فصل گرم تابستان، موها نیز طراوت و 
شادابی خود را تا حدودی از دست می دهند و 
بی شک شکننده، آسیب پذیر و کدر می شوند. در 
این مقاله درصدد هستیم تا راهکارهایی برای 
مراقبت از موها در فصل پاییز ارائه دهیم. با اجرای توصیه های 
زیر ریزش موها را در این فصل محدود و آنها را تقویت خواهید 

کرد. با ما همراه باشید.
با فرارسیدن ماه مهر، همان طور که برگ ها از درختان می ریزند، 
به نظر می رسد موها نیز همین آیین را اجرا می کنند. رنگ کدر، 
حجم نامناسب و به عبارتی کم پشتی موها، موخوره، شکنندگی 
و... از عوارضی هستند که ناگهان در سطح موها آشکار می شوند 
و در یک کالم به نظر می رسد چهره غمگین موها دلتنگ تابستان 
است و از رفتن آن، متأسف و پشیمان. توصیه می کنیم از تغییرات 
ناگهانی موهایتان وحشت نکنید، شما می توانید برای لبخند و 

طراوت دوباره آنها کارهای زیادی انجام دهید.
1. متوقف سازی ریزش موها: در حالی که میزان این پدیده در افراد 
مختلف متفاوت است، معموال با شروع فصول سرد سال ریزش موها 
افزایش می یابد. چند عامل در این پدیده تأثیرگذار است؛ هورمون ها، 
تغییرات دما، تابش نور خورشید و گرمای تابستان. برای محدود 
کردن این ریزش، تقویت موهای خود را با استفاده از مکمل های 
 ،B غذایی مو )اسیدهای آمینه گوگردی، روی، ویتامین های گروه
مخمر آبجو( آغاز کنید. برای این منظور حتما با دکتر داروساز 
مشورت کنید. اگر ریزش موها بیش از یک ماه ادامه داشت، حتما 

به متخصص پوست مراجعه کنید.
2. احیای رنگ موها:اگر موهای شما کدر شده است، می توانید برای 
احیای رنگ، دوباره آنها را رنگ کنید و اگر موهایتان رنگ طبیعی 
خود را دارد، می توانید از رنگی استفاده کنید که کمی روشن تر باشد 

تا موهای شما سایه و روشن شود.
3. تغذیه موها در منزل:پاییز برای استفاده از ماسک های مو زمان 
مناسبی محسوب می شود. برای این منظور می توانید یک عدد زرده 

تخم مرغ، ماست )ساده( و دو قاشق غذاخوری روغن )زیتون، بادام 
شیرین، بادام زمینی، نارگیل، آووکادو یا آرگان( را با هم کامال مخلوط 
کنید. ماسک آماده شده را روی ساقه خشک موها بزنید و بعد از 

30 دقیقه موها را با شامپوی همیشگی خود بشویید.
4. نحوه درست آرایش موها:حتی اگر از آن  افرادی هستید که 
موهای خیس را دوست دارید، اکیدا توصیه می شود موهایتان را 
هنگام سرد شدن هوا خشک کنید و تحت هیچ شرایطی اجازه ندهید 
موها خیس باقی بمانند، خصوصا شب ها و قبل از خواب اما اگر 
معموال عادت دارید صبح بعد از بیدار شدن، به موها مدل بدهید و 
آنها را به شکل خاصی آرایش کنید، توصیه ما به شما این است که 
قبل از خواب شب شامپو بزنید، سپس موها را با آب ولرم بشویید 
و 90 درصد آنها را خشک کنید تا کمی مرطوب بمانند. سپس مدل 
مویی مانند نوعی بافت را انتخاب کنید که بتوانید با آن بخوابید. صبح 
روز بعد، نوارهای بافته شده مو را بازکنید، امواج موها را با انگشتان 

خود یا به کمک سشوار تنظیم کنید و از نتیجه کار لذت ببرید.
با توجه به آسیب پذیری و شکنندگی موها در فصل پاییز و زمستان، 
توصیه می کنیم حتی المقدور صاف کردن یا فر دادن موها را به موعد 

دیگری از سال موکول کنید.
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وقتی اولین عالئم پیری در پوست نمایان 
می شود، بسیاری از افراد سراغ محصوالت 
و فراورده های آرایشی بهداشتی گرانقیمت 
می روند تا برای مدتی این روند پیری را 
به تعویق بیندازند. در این مقاله درصدد هستیم تا به شما 
بیاموزیم برای این منظور حقیقتا نیازی به سرمایه گذاری های 
کالن نیست، بلکه راهکارهایی طبیعی نیز وجود دارند که 
قابلیت های خود را در عمل نشان  داده اند و قطعا مؤثر هستند.  
1. ورزش صورت: جهت تقویت عضالت و پوست صورت و 
نیز برای پاک سازی اولین چین وچروک ها، هیچ چیز به اندازه 
ورزش صورت ارزش و اثربخشی ندارد. پیشنهاد ما به شما 
این است که تا جایی می توانید و دلتان می خواهد، اخم کنید! 
این تمرین را می توانید در هر مکانی انجام دهید چون بسیار 
ساده و آسان است )حتی در فضای باز، البته اگر از نظرات 
همکاران خود یا حرف مردم نمی ترسید!(. برای بهترین نتیجه 
ممکن، می توانید این تمرین را چند بار در روز انجام دهید. به 
عنوان مثال در راستای محدودسازی چین وچروک ها گوشه 
چشم، پلک های خود را تا جایی که می توانید با فشار ببندید، 

سپس چشمان خود را تقریبا 10 بار پشت سر هم و تا جایی 
که ممکن است، باز کنید. برای صاف کردن چین وچروک های 
اطراف لب، یک گونه را باد کنید و از گردش هوای پشت 
لب، در گونه دیگر لذت ببرید. حدود 10 ثانیه صبر کرده و 
بعد به آرامی و با عمل بازدم، هوا را از دهان خود خارج کنید.
2. بهداشت زندگی:توجه به شیوه زندگی به حفظ سالمت 
صورت کمک می کند. حتی االمکان سراغ دخانیات نروید، 
دور مصرف الکل را خط قرمز بکشید، از پوست خود در 
برابر اشعه خورشید محافظت کنید، با نوشیدن حداقل 1/5 
لیتر آب در روز با طراوت و شاداب بمانید و به طور منظم 
ورزش کنید. محصوالت غنی از آنتی اکسیدان مانند چای سبز 
میوه ها و سبزیجات را در سبد غذایی روزانه خود بگنجانید و 
امگا3 را با مصرف ماهی های چرب، آووکادو، آجیل و روغن 

زیتون به بدن برسانید.  
3. مراقبت های خانگی: مراقبت های طبیعی، هم در برابر 
چین وچروک بسیار مؤثرند و هم در کاهش هزینه ها به شما 
کمک می کنند. ماسک هایی که با ماست، سفیده تخم مرغ یا 
موز تهیه می شوند، به پوست شکل و ثبات می دهند، سلول های 
پوستی را تقویت می کنند و در یک کالم در برجستگی صورت 
اثر معجزه آسایی دارند. همچنین می توانید مرطوب کننده خود 
را با روغن های گیاهی مانند روغن آرگان، روغن جوجوبا، 
روغن نارگیل و... جایگزین کنید. پیشنهاد می کنیم قبل از ورزش 
صورت، برای نتیجه بهتر، به کمک یکی از این روغن ها پوستتان 

را به آرامی ماساژ دهید.
به این ترتیب اگر بعد از پشت سر گذاشتن آکنه های دردسرساز 
اولین  ظهور  متوجه  سالگی،  آستانه 30  در  اینک  جوانی، 
چین وچروک ها، روی چشم ها و پیشانی شده اید، وحشت 
نکنید، می توانید آنها را بدون مراجعه به جراح زیبایی و بدون 
صرف هزینه زیاد برای کرم ها و روش های درمانی، با روش های 

پیشنهادی فوق کاهش دهید. 
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روش های طبیعی برای از بین بردن اولین چروک ها

یکی از ناشناخته ترین علت های 
 هایپرپیگمنتاسیون، حرارت است. 
هر نوع تماس حرارت با پوست، از 

نشستن دور شعله آتش تا حضور در 
انواع محیط های شدیدا گرم، می تواند 
مالنوسیت ها را به تولید مازاد مالنین 
وادار کند. مالنوسیت ها وقتی فعالیت 

می کنند که احساس کنند آسیب 
دیده اند و حرارت زیاد دقیقا همین 

پیام را به مالنوسیت ها می فرستد

نحوه مراقبت از موها در پاییز


