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چگونه از پوست در دوران درمان سرطان پستان مراقبت کنیم؟ 

مشکالت پوستی؛ شایع ترین عوارض درمان سرطان پستان
با  مرتبط  پوستی  تغییرات 
مانند  خاص  بیماری های 
همیشه  پستان  سرطان 
می توانند زندگی بیماران را؛ 
چه از نظر جسمانی و چه از نظر عاطفی، تحت 
تاثیر قرار بدهند بنابراین اگر به عنوان بیمار مبتال 
به سرطان پستان درحال گذراندن شیمی درمانی 
و پرتودرمانی هستید یا اینکه باید از این بیماران 
مراقبت کنید، باید با اقدامات مراقبتی و پیشگیرانه 
یا درمان های موضعی برای محافظت از پوست 
آشنایی داشته باشید. در ادامه از جنبه های مختلفی 
با چگونگی مراقبت از پوست در دوران ابتال به 

سرطان پستان آشنا خواهید شد. 

پوست در دوران درمان سرطان 
آسیب پذیرتر است

درمان  هایی مانند شیمی درمانی، هورمون درمانی 
باعث خشکی و  خارش  اغلب  پرتودرمانی  و 
پوست و همچنین حساسیت به نور خورشید 
می شوند. دکتر برنیس کوانگ، استاد درماتولوژی 
در دانشگاه استنفورد می گوید: »مطالعات نشان 
داده اند مشکالت پوستی از شایع ترین عارضه های 
جانبی مرتبط با درمان سرطان هستند. نشانه های 
مشهودی مثل فوران های آکنه ای مانند روزاسه، 
تیره شدن پوست صورت و حتی شکل گیری 
رگه های تیره روی ناخن ها و تغییر رنگ ناخن ها 
را هم نباید فراموش کرد. اگرچه بسیاری از این 
عارضه ها اجتناب ناپذیر هستند، با اقدامات به موقع 
می توان شدت این عارضه ها و پیامدهای آزاردهنده 
مرتبط با آنها را به حداقل رساند. دکتر کوانگ تاکید 
می کند که وقتی به مراحل دشوار و آزاردهنده درمان 
سرطان می رسید، هرگز نباید به خاطر در اولویت 
قرار دادن مراقبت های پوستی و اهمیت دادن به 
زیبایی خودتان احساس شرمندگی و ناراحتی کنید.

با توجه به اینکه پوست در دوران درمان سرطان بسیار 
آسیب پذیرتر و تحریک پذیرتر می شود، رویکرد 
اصلی شما برای مراقبت از پوست باید براساس 
استفاده مختصر و مفید از محصوالت مناسب 
تعیین شود. به گفته دکتر کوانگ، هر چیزی که با 
پوست تماس پیدا کند، حتی ماده ساده ای مانند آب 
)خصوصا اگر در شستشوی دست ها زیاده روی 
کنید(، می تواند پوست را ملتهب تر کند. به همین 
دلیل هم قبل از مصرف محصوالت مراقبتی پوست 
که حاوی ترکیبات فعال و خاصی مانند ویتامین 
C، رتینول، اسید هیالورونیک و نیاسینامید هستند، 
باید مقداری از محصول مورد نظر را روی پوست 
داخل بازو یا پوست پشت گوش ها امتحان کنید. 
توجه داشته باشید در دوران درمان سرطان پستان، 
ممکن است پوست شما حتی نسبت به محصوالت 

رایجی که سال ها از آن استفاده کرده اید هم حساسیت 
بیشتری از خودش نشان دهد. 

بنابراین هنگام انتخاب محصوالت پاک کننده و 
شوینده پوستی باید سراغ گزینه هایی بروید که 
براساس ساده ترین فرمول ها ساخته شده اند ولی 
درعین حال باید بدانید حتی همین محصوالت 
مالیم هم باید با احتیاط استفاده شوند. به گفته دکتر 
کوانگ، اگر استفاده از هر محصولی با سوزش، درد 
یا التهاب پوستی همراه شد، به زبان بدنتان گوش 
کنید و آن محصول را کنار بگذارید. اگر هم این 
عالئم برطرف نشدند،  باید از متخصصان پوست 
راهنمایی بگیرید. درحالی که بیماران مبتال به سرطان 
پستان با رعایت توصیه های ذکرشده به محافظت از 
پوست خودشان کمک خواهند کرد، بخش زیادی 
از ماجرا هم به نوع درمان انتخاب شده برای سرطان 
و نوع تغییرات پوستی مرتبط با هر بیمار مربوط 
است. دکتر ماریو الکوچر، متخصص پوست و 
مسوول پروژه انکودرماتولوژی در مرکز سرطان 
Memorial Sloan Kettering در شهر نیویورک 
می گوید: » این مساله مورد به مورد تفاوت هایی 
دارد. بخشی از کار ما به این مساله برمی گردد که 
از وقوع مشکالت احتمالی آگاه باشیم و ابزارهای 
الزم را هم برای مقابله با آنها در صورت وقوع در 

اختیار داشته باشیم.« 

مراقبت های پوست: از ماستکتومی تا 
هورمون درمانی 

صرف نظر از نکات راهنمای کلی که در قسمت 
پیشین با آنها آشنا شدید، از متخصصان پوست  

درخواست کرده ایم بهترین توصیه های خودشان 
را متناسب با تغییرات پوستی پس از ماستکتومی 
)عمل جراحی برداشتن یک یا هر دو پستان به طور 
کامل( و همچنین دوران شیمی درمانی، پرتودرمانی 

و هورمون درمانی با ما در میان بگذارند. 

اگر ماستکتومی کرده اید... 
جراحی  از  پس  بالفاصله  مساله  مهم ترین 
ماستکتومی، پیشگیری از عفونت است. توصیه 
دکتر کوانگ این است که پس از ماستکتومی 
باید پوست را کامال تمیز و پاکیزه نگه دارید و 
این کار باید براساس دستورالعمل های ارائه شده 
توسط جراح انجام شود. ضمن اینکه نشانه هایی 
مانند قرمزی پوست، ترشحات یا افزایش درد هم 

باید به اطالع پزشک معالج برسند. 
برای کمک رسانی به بهبود زخم ها یا جوشگاه های 
جراحی باید محل جراحی با پمادهای مناسب 
مرطوب نگه داشته شود. دکتر کوانگ می گوید: 
»من از طرفداران استفاده از وازلین هستم. شاید 
وازلین بیش از حد ساده به نظر برسد اما نکته این 
است که همین سادگی دقیقا وازلین را از ترکیبات 
گوناگونی که پوست را تحریک می کند، دور نگه 
می دارد. البته وازلین انتخابی شما باید صددرصد 

خالص باشد تا به نتیجه مطلوب برسید.« 
طبیعت بدن به گونه ای است که در راستای بهبود 
زخم های جراحی تالش می کند و این زخم ها 
معموال پس از گذشت یک سال، کمتر به چشم 
می خورند اما فراموش نکنید تماس با نور خورشید 
می تواند روند بهبود طبیعی را به تاخیر بیندازد. به گفته 

دکتر کوانگ، هر وقت اشعه های ماورای بنفش به 
پوست تغییررنگ یافته برخورد کنند، ماندگاری این 
رنگدانه های پوستی هم افزایش می یابد و محو 
شدن تغییر رنگ پوست دیرتر انجام می گیرد. 
به همین دلیل است که محافظت از پوست با 
کمک محصوالت ضدآفتاب دارای طیف وسیع و 
SPF 30 یا باالتر برای شما ضرورت دارد. توجه 
داشته باشید استفاده از محصوالت ضدآفتاب باید 
به صورت منظم و مداوم انجام بگیرد تا شما را به 

نتیجه مطلوب برساند. 
دکتر دندی انگلمن، متخصص پوست  در شهر 
نیویورک می گوید: »اگر باز هم  دنبال سریع تر کردن 
 )Biafine( روند بهبود هستید، می توانید از بیافین
کمک بگیرید. این داروی تجویزی می تواند روند 
بهبود پوست را تا 33 درصد سریع تر کند و درواقع 
بهتر است در مرحله حاد بهبود پس از جراحی 
ماستکتومی استفاده شود. با این حال، توجه داشته 
باشید استفاده از بیافین باید تحت نظر پزشک و 

با دریافت تاییدیه او انجام بگیرد. 

اگر شیمی درمانی انجام می دهید... 
تهوع از عوارض رایج در شیمی درمانی است اما 
خشکی پوست هم به همان اندازه شیوع دارد. 
به گفته دکتر کوانگ، روند شیمی درمانی با حمله به 
سلول هایی مانند سلول های سرطانی پیش می رود 
که سریع تر از حد عادی درحال جایگزینی هستند 
اما سلول های پوستی هم خیلی سریع بازسازی 
می شوند بنابراین بسیار حیاتی است که سد محافظتی 
پوست را سالم و مرطوب و هیدراته نگه داریم. توجه 

کنید خشکی پوست می تواند باعث آسیب پذیری 
شدید پوست و درنتیجه ابتال به عفونت شود. حتی 
خارش پوست هم می تواند روند استراحت را 
مختل کند، درحالی که استراحت کامل و کافی 
از مهم ترین عوامل ضروری برای التیام پوست 

پس از جراحی است. 
دکتر الکوچر می گوید: »اگر درحال گذراندن دوره 
شیمی درمانی هستید، باید پوست را با استفاده از 
کرم ها، پمادها یا روغن ها، مرطوب و هیدراته نگه 
دارید. به عالوه باید سراغ محصوالتی بروید که 
فرموالسیون ساده ای دارند و همچنین از محصوالت 
دارای ترکیبات معطر دوری کنید چراکه چنین 
محصوالتی حساسیت های پوستی شما را تشدید 
خواهند کرد. در عوض، برای انتخاب کرم های 
مخصوص دست حتما سراغ محصوالت سرشار از 
گلیسیرین بروید. بسیاری از خانم ها می گویند من 
تا قبل از شیمی درمانی هرگز به  ترکیب خاصی 
حساسیت نداشته ام یا پوست من هرگز دچار چنین 
مشکلی نمی شد اما پزشکان تاکید می کنند بسیاری از 
این مشکالت پس از شیمی درمانی نمایان می شوند.« 
نکته دیگری که برای مراقبت از پوست در دوران 
شیمی درمانی اهمیت دارد، داشتن زمان بندی دقیق 
برای همه چیز است. بالفاصله پس از هر گونه 
شستشوی پوست )چه در قالب دوش گرفتن یا 
حتی شستن دست ها( سد محافظتی پوست شما باید 
با کمک مرطوب کننده ها بازسازی شود. دست ها و 
پاها بیشتر در معرض خطر ابتال به خشکی شدید 
هستند و درنتیجه بیشتر به مرطوب کننده نیاز دارند. 
محصوالت حاوی اسید الکتیک از کیفیت باالیی 
برای نرم کردن پوست خشک برخوردار هستند. 

اگر پرتودرمانی انجام می دهید... 
شبیه  حالتی  پرتودرمانی  از  پس  پوست 
آفتاب سوختگی پیدا می کند و اغلب اوقات هم 

بیماران پس از پرتودرمانی دچار بثورات پوستی 
قرمز می شوند؛ بثوراتی که گاهی با خارش همراه 
هستند، گاهی احساس سوزش را ایجاد می کنند 

و هرچند وقت یکبار ممکن است تاول بزنند. 
به گفته دکتر کوانگ، بسیاری از بیماران به درمان 
کامل این مشکالت پوستی اهمیت نمی دهند اما 
شستشوی منظم ناحیه های آسیب دیده با استفاده از 
آب و صابون ضروری است چون هم باکتری های 
مخرب را از بین می برد و هم آسیب پذیری پوست 
را در مقابل ابتال به عفونت  کاهش می دهد. من 
به بیمارانم پیشنهاد می کنم از لیف های مخصوص 
این  کنند چون  استفاده  کار  این  برای  نوزادان 

محصوالت معموال بسیار نرم هستند. 
کنار توجه به همه این موارد، گوش کردن به زبان 
بدن را نباید فراموش کرد. پس اگر با استفاده 
از محصولی دچار مشکل شدید، درواقع بدنتان 
می خواهد به شما بگوید نمی تواند این محصول را 
تحمل کند. به همین دلیل هم افرادی که پرتودرمانی 
انجام می دهند، باید بسیاری از ترکیبات فعال را 
از رژیم مراقبت پوست خودشان دور نگه دارند. 
آلفاهیدروکسی اسیدها و بتاهیدروکسی اسیدها یا 
مشتقات ویتامین A مانند رتینول جزو همین گروه از 
ترکیبات هستند. مرطوب سازی پوست با استفاده از 
محصوالت مرطوب کننده برای دوران پرتودرمانی 
هم اهمیت زیادی دارد. دکتر کوانگ می گوید: 
»بعضی تحقیقات نشان داده اند مرطوب کننده های 
حاوی گل همیشه بهار )calendula( می توانند 
جایگزین طبیعی و مناسبی برای محصولی مانند 

وازلین باشند. 

اگر هورمون درمانی انجام می دهید... 
کسانی که هورمون درمانی انجام می دهند، باید بیش 
از همه به استفاده از محصوالت مرطوب کننده توجه 
کنند، چون تغییر در ساختار هورمون ها می تواند 
به خشک تر شدن هرچه شدیدتر پوست منتهی 
شود. دیگر عارضه شایع مرتبط با هورمون درمانی، 
مالسما یا هایپرپیگمنتاسیون است که اغلب به واسطه 
تماس با اشعه های ماورای بنفش و نور آبی وسایل 
تکنولوژیک تشدید می شود بنابراین هر روز باید 
به طور منظم از کرم های ضدآفتاب مناسب استفاده 
کنید تا احتمال شکل گیری این مشکل را به حداقل 

برسانید. 
به گفته دکتر کوانگ، می توانید از کرم های ضدآفتاب 
رنگی استفاده کنید و خصوصا سراغ محصوالتی 
بروید که حاوی اکسید آهن هستند. اکسید آهن 
نوعی مسدودکننده فیزیکی است که میزان اثرگذاری 
اختالالت  شکل گیری  در جهت  آبی  نورهای 

رنگدانه ای را کاهش می دهد. 
Allure :منبع

صبح ها وقتی از خواب بیدار می شوید، این احتمال 
وجود دارد که در ناحیه پلک ها احساس سنگینی 
داشته باشید. این معضل معموال شب ها بیشتر است. 
سیاهی دور چشم ها نیز مورد دیگری است که برای 
هر کسی اتفاق می افتد. فراموش نکنید که چشمان شما شایسته توجه 
بیشتری هستند بنابراین از آنها غافل نشوید. درمان، آرایش، تمرینات 
فیزیکی و... از جمله راهکارهایی هستند که به شما این امکان را می دهند 
تا روز خود را به زیبایی آغاز کنید و با آرامش به پایان برسانید. برای 

آشنایی با این راهکارها در این مقاله با ما همراه باشید.
بیدار شدن از خواب آن هم با چشم های پف کرده، ممکن است در هر 
سنی اتفاق بیفتد. خستگی، کم خوابی یا خوابیدن در اتاقی که بیش از 
حد گرم است یا تهویه کافی ندارد، همگی از عوامل بروز پف کردگی 
در ناحیه چشم ها هستند که باید هرچه زودتر برطرف شوند و بهبود 
یابند. ضعف سیستم لنفاوی نیز از دیگر عواملی است که به این معضل 
دامن می زند؛ هرچند بهبود آن به راحتی امکان پذیر نخواهد بود اما چه 
راه حل هایی در کوتاه ترین مدت کارساز خواهند بود و بهترین نتیجه 

را دربرخواهند داشت؟

1. قبل از بلند شدن از رختخواب، چشم ها را ورزش دهید
هنگامی که از خواب بیدار می شوید، قبل از بلند شدن از رختخواب، 
چند دقیقه ای را به ورزش چشم هایتان اختصاص دهید. به این صورت 
که چشم ها را ببندید و آنها را به آرامی و بدون هیچ گونه فشاری، در 
مدار خود و از همه  جهات بچرخانید. از چپ به راست و از باال به 
پایین، طوری که چند بار یک هشت بزرگ انگلیسی با حرکات چشم ها 
ترسیم شود. این حرکات،  فیبرهای کوچک عضالت چشمی را تقویت 

و گردش لنف را تشدید می کنند.
 

2. از سرما برای راه اندازی دوباره گردش خون سلولی استفاده کنید
برای این منظور می توانید از سرما و در تمام اشکال آن کمک بگیرید، 
مثل پاشیدن آب خنک به صورت یا اسپری آب خنک روی پلک ها. 
الزم به ذکر است در طول شب، کمبود حرکت عضالت منجر به رکود 

مایعات در بافت ها می شود.

3. از درمانی برای سبک کردن پلک ها بهره ببرید
قبل از هر چیز، الزم است اپیدرم )پوست( ناحیه پلک ها آبرسانی و 
مرطوب شود چون این عمل از اهمیت زیادی برخوردار است. با 
مصرف مواد فعال کننده یا تخلیه کننده گردش خون مثل )شاه بلوط 
هندی، جلبک قرمز و کافئین( درمان سنگینی پلک ها سریع تر انجام 

می شود. 
درمان هایی که همراه با یک اپلیکاتور فلزی ارائه می شوند نیز بسیار 
ارزشمند هستند چون طراوت و شادابی خاصی به چشم ها می دهند. 
این محصول باید بدون نیاز به فشار دادن پلک ها به راحتی از تیوپ 
بیرون بیاید. یکی دیگر از مزایای بزرگ این فراورده ها این است 
که می توانید آنها را همه جا همراه خود ببرید و به کمک آنها در 
طول روز چند بار ناحیه اطراف چشم ها را مرطوب و آبرسانی کنید. 
هنگام مصرف، از پلک پایین شروع کنید، سپس روی پلک فوقانی 

کار کنید تا به ابرو برسید.
متخصصان زیبایی معتقدند برای اینکه مایع لنف حرکات طبیعی 
خود را داشته باشد، ترجیحا بهتر است ضربه های نرم و مالیمی به 
صورت وارد شود. به این ترتیب سیستم لنفاوی قادر خواهد بود به 

راحتی این مایعات را از بدن تخلیه کند.

4. کانسیلر و ضدچروک را در 4 مرحله استفاده کنید
 هنگام آرایش چشم ها، محوسازی حلقه های تیره عمیقی که در 
اطراف چشم ها وجود دارد، یکی از پیچیده ترین کارهاست. برای این 
منظور، هیچ ترفندی بهتر از استفاده درست از یک کانسیلر مناسب 
نیست. کانسیلر کرم پودری با غلظت بسیار باالست که گودی، سیاهی 
دورچشم و لکه های روی پوست را می پوشاند. به عبارت دیگر، 
کانسیلرها کرم پودرهای فشرده روشن و رنگی هستند که قابلیت 
یکدست کردن پوست صورت را قبل و بعد از استفاده از کرم پودر 
دارند و اغلب پیشنهاد می شود، بعد از کرم پودر روی صورت استفاده 
شود. کانسیلرها به صورت مایع، نیمه جامد و جامد در بسته بندی های 
مختلف قابل دسترسی هستند و عالوه بر یکدستی پوست، به تمیزی 
آرایش کمک می کنند. اگر از کانسیلر مایع استفاده می کنید، بهتر است 

یک درجه روشن تر از کرم پودر مصرفی شما باشد.

 برای شروع، ناحیه اطراف چشم را به خوبی مرطوب کنید.
 در ادامه کرم پودر یاBB  کرم همیشگی خود را بزنید.

 اگر تیرگی دور چشم خیلی زیاد باشد، توصیه می کنیم رنگ 
حلقه تیرگی دورچشم را با یک مدل رنگ پایه اصالح کننده خنثی 
کنید. برای این منظور اصالح کننده را به کمک برس کانسیلر، با 
دقت روی خط حلقه بزنید. اگر اطراف چشم ها قرمز است یا اگر 
میزان تیرگی دورچشم زیاد نیست، از رنگ پایه سبز کمک بگیرید 
اما اگر حلقه  تیرگی دور چشم ها بیش از اندازه تیره یا بنفش مایل 

به آبی بود، پیشنهاد می کنیم از رنگ پایه زردآلویی استفاده کنید.
 در هر صورت توصیه ما به شما این است که یک کانسیلر رنگ 

پوست را نیز با مواد فوق مخلوط کنید. 
 اگر فونداسیون نمی زنید، می توانید کانسیلر را به تنهایی روی 
پشت دست گرم کنید تا بدون اینکه مشخص شود به خوبی با 
پوست مخلوط شود. در خصوص سایه چشم، مداد یا خط چشم، 
از سایه های قرمز یا آبی، گوجه ای یا بنفش خودداری کنید. قهوه ای 
و نیز خاکستری همیشه در چشم های قهوه ای عالی به نظر می رسند. 
بهتر است هنگام آرایش چشم ها خیلی اغراق نکنید و شعار معروف 
زیبایی در سادگی  است را در خصوص آرایش این قسمت از صورت 
همیشه به یاد داشته باشید اما در عوض می توانید روی ریمل مژه ها و 
نیز ابروها تأکید کنید تا نگاه زیباتر و گیراتری داشته باشید. درنهایت 

با یک رژ صورتی زیبا، آرایش صورت را تکمیل کنید.

5. هنگام آرایش چشم ها، برجستگی ها را روشن نکنید
رنگ های روشن، برعکس آنچه ما به دنبال آن هستیم، تورم و برجستگی 
چشم ها را دوچندان می کند! بنابراین در هر قسمتی از چشم که احساس 
تورم کردید، هرگز از سایه روشن استفاده نکنید. متخصصان آرایش 
صورت توصیه می کنند کرم پودر یا BB کرم را روی قسمت های 
متورم چشم ها استعمال کنید چون با این روش تأثیر تورم چشم ها 
بر کل صورت کاهش می یابد و کلیت صورت ظاهر استانداردتری 

خواهد داشت.
درنهایت آنچه از اهمیت باالیی برخوردار است این است که با استفاده 

از خط چشم یا سایه چشم دودی، پلک ها را سنگین نکنید. 
روی پلک باال سایه های مالیم بزنید و به جای اینکه با رنگ های عجیب 
و غریب به چشم ها جلوه بدهید، فقط در ریمل زدن دقت کنید و روی 

ابروها که نقطه اصلی نگاه هستند، تأکید کنید. 

6. در طول روز، مرتب چشمان خود را ببندید
استراحتی منظم و کافی را برای چشمان خود در نظر بگیرید. با بستن 
چشم ها، تا60 درصد، تأثیر سوء محرک های خارجی را کاهش خواهید داد.

متخصصان زیبایی معتقدند این سکوت بصری، بدن را به سیستم 
عصبی پاراسمپاتیک، یعنی آرامش متصل می کند. این امر همچنین 
باعث تخلیه بهتر لنفاوی می شود. با قرار دادن کف دست در جلوی 

چشم، تأثیر این روش چند برابر خواهد شد. 

7. شب ها، چشم ها را با عصاره گل تسکین دهید
زمانی که هر روز جلوی صفحه رایانه صرف می کنید، آلودگی و 
گرده های گل موجود در هوا و سایر عوامل محیطی، همگی دست 
به دست هم می دهند و منجر به تنش و تحریک عضالت چشمی 
می  شوند. برای آرامش این عضالت توصیه می کنیم چشم ها را ببندید 
و روی آنها کمپرس آغشته به عصاره گل بابونه یا گل گندم قرار دهید. 

این دو گیاه از جمله گیاهان ضداحتقان محسوب می شوند. 
استفاده از اسپری آب ترمال و نیز10 دقیقه دراز کشیدن در طول روز 
نیز تأثیرات فوق العاده ای در خستگی زدایی از صورت و خصوصا 
چشم ها دارند. البته در بازار لوازم آرایشی بهداشتی ماسک های متنوعی 
نیز برای استراحت و آرامش عضالت چشمی و پلک ها موجودند که 
برای آشنایی با آنها می توانید به داروخانه ها، فروشگاه ها یا سایت های 

معتبر لوازم آرایشی مراجعه کنید.
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 ترجمه: 
عفت عباسیان

 ترجمه: 
یوسف 

صالحی 

اگر درحال گذراندن دوره 
شیمی درمانی هستید، باید پوست 

را با استفاده از کرم ها، پمادها یا 
روغن ها، مرطوب و هیدراته نگه 

دارید. به عالوه باید سراغ محصوالتی 
بروید که فرموالسیون ساده ای 

دارند و همچنین از محصوالت دارای 
ترکیبات معطر دوری کنید چراکه 

چنین محصوالتی حساسیت های 
پوستی شما را تشدید خواهند کرد. 

در عوض، برای انتخاب کرم های 
مخصوص دست حتما سراغ محصوالت 

سرشار از گلیسیرین بروید

خستگی زدایی از چشـم در 7 گـام


