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نگاه متخصص پوست

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.

مرده  سلول های  جداشدن  دکتر!  آقای   :
پوست تا چه حد طبیعی است؟

پوست از ۳ الیه تشکیل شده و الیه خارجی )روپوست 
یا اپیدرم( نیز شامل 5 الیه سلولی است. الیه اپیدرم تقریبا 
ضخامت 1 میلی متری دارد که سلول ها از قسمت زیرین 
شروع به تکثیر می کنند و به تدریج به سطحی ترین الیه 
که اصطالحا الیه شاخی نام دارد، می رسند. الیه شاخی 
تقریبا خشک و میزان رطوبت 10درصدی دارد که به 
طور نامحسوس سلول ها در این قسمت جدا شده و 
می ریزند. به طور طبیعی هر ۳5 تا 50 روز یکبار، این 
الیه خارجی کامال پوست اندازی می کند. از آنجا که 
ساختار طبیعی و فیزیولوژیک پوست طوری است که 
رطوبت و چربی تولید می کند، باعث می شود ریزش 

الیه شاخی نامحسوس باشد و دیده  نشود.
البته در مواقعی مانند کیسه کشیدن پوست در حمام که 
به اشتباه تصور می شود چرک از پوست بیرون می آید، 
فقط سلول های مرده پوست می ریزند. در مواقعی که 
دست یا پا نیز مدت طوالنی در آب است، سلول های 

پوست به طور محسوس جدا می شوند.
 

پوسته ریزی  تشدید  عامل  مهم ترین   :
پوست چیست؟

اولین عامل که زمینه ساز جداشدن محسوس سلول های 
می شود، خشکی  پوسته ریزی  به اصطالح  و  پوستی 
پوست است. بعضی افراد مانند مبتالیان به درماتیت 
آتوپیک به طور ژنتیک زمینه پوست خشک دارند و 
بیشتر با این مشکل مواجه اند. همچنین کسانی که در 
نواحی با رطوبت پایین زندگی می کنند یا در زمستان که 
رطوبت محیط زندگی پایین است، دچار تشدید خشکی 
پوست خشک می شوند که به شکل پوسته ریزی تظاهر 
پیدا می کند. استفاده زیاد از شوینده ها در کسانی که 
وسواس گونه از شوینده ها استفاده می کنند نیز زمینه ساز 

خشکی پوست و افزایش پوسته ریزی است.
 

خاصی  سنین  در  پوست  خشکی  آیا   :
افزایش می یابد؟

بله، عامل دوم بروز خشکی و پوسته ریزی، افزایش 
سن است. معموال تغییر در ترشح هورمون های بدن 
و کاهش خونرسانی به پوست از سن 50 سالگی به 
باال باعث می شود غدد عرق و چربی پوست فعالیت 
کمتری داشته  باشند و در این سنین پوست خشک تر 
 شود بنابراین خشکی با پوسته ریزی و حالت آردی شکل 

روی لباس به طور واضح دیده می شود.
 

زمینه ساز  می تواند  بیماری ها  به  ابتال   :
خشکی و پوسته ریزی شود؟

بله، ابتال به بعضی بیماری های ژنتیکی در خشکی شدید 
پوست تاثیر دارد. به عنوان مثال در بیماری »ایکتیوزیس« 
که از لحاظ ژنتیک نوعی چربی در پوست وجود ندارد، 
پوست حالتی شبیه فلس ماهی پیدا می کند و به شکل 
پوسته ریزی جدا می شود. این بیماری می تواند از نوع 
خفیف به نام »ایکتیوز ولگاریس« که فقط خشکی پوست 
است تا انواع شدید که حالت فلسی شدن پوست همراه 
با عالئم دیگری مانند تغییر حالت دور دهان و چشم 
است، متغیر باشد. عالوه بر این، در بیماری هایی مانند 
پسوریازیس نیز که سرعت تکثیر سلول های اپیدرم 7 
برابر می شود، پوسته ریزی به شکل محسوس و نقره ای 
شکل تظاهر می کند. ممکن است پوسته ریزی فقط در 
ناحیه پوست بدن باشد یا حتی پوست سر نیز درگیر 
شود. بیماران دیالیزی و مبتالیان به ناراحتی کلیوی مزمن 
نیز ممکن است با مشکل پوست اورمیک مواجه شوند 
که معموال همراه با خشکی زیاد و پوسته ریزی است. 

جانبی  عارضه  است  ممکن  پوسته ریزی  همچنین 
مصرف داروهایی که باعث کاهش آب بدن می شوند، 
داروهای حاوی اسید میوه )AHA( و داروهای حاوی 
مختلف  بیماری های  برای  که  رتینوئیدی  ترکیبات 

مثل آکنه و لکه های پوستی کاربرد دارد نیز باشد.
 

: آیا شوره سر را نیز باید نوعی از پوسته ریزی 
غیرعادی بدانیم؟

شوره سر همان روند پوسته ریزی پوست را دارد اما 
به طور اختصاصی در سر ایجاد می شود. در واقع، یکی 
از انواع پوسته ریزی می تواند پس از التهاب پوست مانند 
مخملک یا درماتیت سبورئیک ناحیه سر اتفاق بیفتد که 
التهاب در ناحیه سر پس از چند روز معموال به شکل 
پوسته ریزی ظاهر می شود. شوره یا پوسته ریزی سر اگر 
ناشی از پسوریازیس باشد، براق، نقره ای و خشک است 
اما در مواردی که به علت قارچ و چربی پوست به وجود 

می آید، حالت زردرنگ و چسبنده دارد. 
 

: در مورد درمان پوسته ریزی غیرعادی پوست 
باید به چه نکاتی توجه کرد؟

از آنجا که پوسته ریزی می تواند ناشی از علل مختلف 
و در شرایط سنی و شیوه زندگی متفاوت اتفاق باشد، 
روند درمان نیز یکسان نخواهد بود. درمان این مشکل 
نیاز به بررسی توسط متخصص پوست دارد تا پس 
از تشخیص علت دقیق، اقدامات درمانی متناسب با 

عامل زمینه ای تجویز شود.
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درماتیت آتوپیک یا اگزمای سرشتی در کودکان از سنین 
حدود ۳ ماهگی شروع می شود و تقریبا تا ۲ سالگی با 
تظاهرات پوستی بارز همراه است. در ماه های نخست 
زندگی تا زمانی که کودک چهار دست وپا راه می رود، 
ضایعات بیشتر روی گونه ها، آرنج ها و زانوهاست اما 
به تدریج که کودک بزرگ تر می شود، محل ضایعات تغییر 
می کند و گستردگی ضایعات معموال در چین های بدن 
مانند چین گردن، چین بین آرنج، پشت زانو و... اتفاق 
می افتد. ضایعات اگزما با قرمزی و خشکی دیده می شود 
و کودک مبتال به درماتیت آتوپیک معموال بی قراری دارد 

زیرا ضایعات با احساس خارش همراه است. 
در خیلی از موارد ابتال به اگزمای سرشتی، زمینه هایی از 
»آتوپیا« یا تظاهراتی از نوعی آلرژی در والدین یا دیگر 
اعضای درجه1 کودک وجود دارد. این نوع تظاهرات 
می تواند با اشکال مختلفی مانند عطسه و آبریزش فصلی، 
رینیت آلرژیک، حساسیت راه های تنفسی، آسم و حتی 
سابقه اگزما همراه باشد بنابراین زمینه ژنتیک در کودکان 

مبتال به اگزمای سرشتی جدی است.
 

تغییر تدریجی تظاهرات درماتیت آتوپیک از 
عالئم پوستی تا آسم

اغلب موارد شدت تظاهرات پوستی در کودکان مبتال به 
اگزمای سرشتی با مرور زمان کاهش می یابد، فاصله بین عود 
عالئم بیشتر می شود و معموال تا سنین مدرسه، نوع پوستی 
اگزمای آتوپیک خیلی بارز است اما به تدریج که کودک 
بزرگ تر می شود، تیپ تظاهرات حساسیتی تغییر می کند و 
ممکن است کم کم زمینه حساسیت تنفسی و آسم خفیف 
دیده شود. در واقع با رسیدن به سن بلوغ، سایر تظاهرات 
آتوپیا مانند حساسیت بهاری، رینیت آلرژیک، آبریزش بینی و 
عطسه احتمال دارد که نسبت به دوران کودکی بارزتر شود. 
از طرفی، باید اشاره کرد شایع ترین تظاهر درماتیت آتوپیک 
در سنین بزرگسالی خشکی پوست و اگزمای دست هاست. 
البته به این معنا نیست که هر کودک مبتال به اگزمای سرشتی 
حتما در آینده زمینه حساسیت های تنفسی، آلرژی بهاری یا 
اگزما را داشته  باشد اما به  هر حال چنین احتمالی وجود دارد.

 
اقدامات درمانی و کنترل عالئم درماتیت آتوپیک 
الزم به ذکر است یکی از ویژگی های مهم اگزمای سرشتی 
کودکان تکرارپذیر بودن است و با روش های درمانی تنها 
می توان عالئم را کنترل کرد. طبیعتا تا سنین مدرسه دفعات 
متعددی از عود اگزما گاهی خفیف یا شدید ممکن است 
ظاهر شود. والدین باید نسبت به این مساله کامال توجه 
داشته  باشند و با روش های درمانی که متخصص پوست 
تجویز می کند، تعداد حمالت اگزمای سرشتی را کمتر کنند 
و قبل از شدیدشدن ضایعات، تظاهرات پوستی را کنترل 
کنند. به این ترتیب توصیه می شود با توجه به شدت ضایعات 
از داروهای موضعی ضدالتهاب که دسته ای از آنها ممکن 
است ماهیت کورتونی یا غیرکورتونی داشته  باشند، استفاده 
شود. داروی ضدالتهاب در مراحل عود ضایعات الزم است 
اما به محض کنترل ضایعات باید قطع شود. البته توصیه 
می شود استفاده از چرب کننده ها و امولینت های پوستی جزو 
مراقبت های همیشگی پوست کودک باشد. بچه های مبتال 
به درماتیت آتوپیک نباید از شوینده های معمول استفاده کنند 
و بهترین شوینده برای آنها انواع محصوالت غیرصابونی یا 
پَن است. البته در موارد خیلی شدید و مقاوم درمان اقدامات 
تخصصی دیگری نیز توسط متخصص پوست ممکن است 
تجویز  شود. الزم است این کودکان حتما تحت نظر متخصص 
پوست باشند و در موارد عود ضایعات، دستور العمل درمان 

الزم برای کنترل تظاهرات پوستی را انجام دهند.

شوره سر تظاهری از درماتیت سبوره است که به صورت 
پوسته های ریز خفیف تا متوسط بدون التهاب واضح 
است. شیوع شوره سر معموال حوالی سنین بلوغ بیشتر 
است و در موارد شدید می تواند با درگیری ابرو و موهای 
صورت باشد. علت شوره سر به افزایش فعالیت غدد 
سباسه تحت تاثیر هورمون ها و واکنش متقابل قارچ طبیعی 
پوست و سیستم ایمنی بدن برمی گردد. به دلیل ماهیت 
عودکننده نیاز به درمان مکرر با شامپوهای حاوی ترکیبات 
ضدقارچ کتوکونازول و سلنیوم سولفاید به صورت متناوب 
یا استفاده روزانه از شامپوهای ضدشوره مثل کلیمبازول 
است. معموال با افزایش سن و گذر از بلوغ، شوره سر 
بهتر می شود اما در شرایطی که این مشکل همچنان ادامه 
یابد، نیاز به ادامه روند استفاده از شامپوهای ضدشوره 

و حتی شامپو یا داروهای ضدقارچ خواهد بود.

خشکی و خارش پوست مهم ترین 
تظاهر درماتیت آتوپیک کودکان است

شوره سر در دوران نوجوانی 
شیوع ببیشتری دارد

خشکی و پوسته شدن اطراف ناخن در وهله اول به دنبال خشکی معمولی 
پوست اتفاق می افتد. در فصول سرد سال که هوای محیط منزل و محیط 
کار به خاطر وسایل گرمایشی خشک تر می شود، می توان انتظار داشت 
که خشکی پوست در افرادی که زمینه این حالت را دارند افزایش یاید 
اما گاهی خشکی پوست ناشی از عادت های زندگی یا شغل فرد است. 
افرادی که به دلیل رفتارهای وسواس گونه یا شرایط شغلی دست  ها را 
زیاد می شویند و به طور مکرر با شوینده ها تماس دارند، معموال دچار 
خشکی بیش از حد پوست و پوسته ریزی می شوند. عوامل محیطی مانند 
استفاده از ضدعفونی کننده ها و حالل های شیمیایی در مشاغل مختلف نیز 
ممکن است زمینه ساز پوسته ریزی اطراف ناخن باشد. در دوران همه گیری 
کروناویروس نیز که همه افراد به خصوص کادر درمان غالبا مکرر دست ها 

را می شویند، بروز چنین مشکالتی شایع تر است. 
 

هرگز پوسته های اطراف ناخن را جدا نکنید
دستکاری پوست اطراف ناخن یا ناخن جویدن باعث می شود در اثر آسیب دیدن 
یا تروما به پوست و ناخن، پوست اطراف ناخن از بستر جدا و حالت 
شاخه شاخه شود. نکته مهم اینکه اگر پوسته های اطراف ناخن کنده شود، 
ممکن است زخم های کوچکی ایجاد  شود که منفذی برای ورود میکروب ها، 
باکتری ها و بروز عفونت هاست. توصیه جدی می شود کسانی که دچار 
پوسته ریزی اطراف ناخن یا در اصطالح عمومی گوشه کردن ناخن شده اند، از 
جداکردن این پوسته ها خودداری کنند. از آنجا که پوسته ریزی اطراف ناخن 
تاحدی برای فرد مزاحمت دارد، برای کوتاه کردن باید از قیچی ظریف و 
تمیز یا ناخن گیر ضدعفونی شده استفاده شود و هرگز پوسته ها َکنده نشود.

 
بهترین روش پیشگیری از پوسته شدن اطراف ناخن

پوسته ریزی اطراف ناخن مراقبت خاصی را می طلبد و با توجه به اینکه 
خشکی پوست مهم ترین علت بروز این ناراحتی است، در وهله اول فرد 
باید حتما پوست را چرب نگه دارد. بهترین روش چرب کردن پوست 
این است که پس از هربار شستشو و خشک کردن دست ها، پوست با کرم 

چرب کننده ماساژ داده  شود. هر نوع کرم چرب کننده و رطوبت رسان که 
در دسترس باشد قابل  استفاده است اما حتی المقدور از کرم هایی استفاده 
شود که بدون عطر، اسانس و رنگ باشد زیرا بعضی افراد عالوه بر خشکی 
پوست، زمینه اگزما و حساسیت پوستی را نیز دارند و محصوالت معطر 
می تواند تاثیر سوء داشته  باشد. از همین رو، می توان گفت محصوالت 

مخصوص کودکان جزو پیشنهادهای خوب است.
 

در انتخاب شوینده ها دقت کنید
در افراد دارای زمینه ژنتیک پوست خشک مانند کودکان مبتال به اگزمای 
آتوپیک یا سرشتی، ممکن است همراه زمینه اگزما و التهاب انگشتان، 
پوسته ریزی اطراف ناخن بیشتر دیده شود. در این افراد الزم است عالوه 
بر کرم چرب کننده، گاهی پماد درمانی با توجه به تشخیص پزشک ضروری 
انجام شود و چرب کردن به تنهایی موثر نیست. کسانی که مجبورند به طور 
مکرر از شوینده ها استفاده کنند نیز بهتر است شوینده های مالیم که تحت عنوان 
شوینده های غیرصابونی مخصوص پوست های حساس به فروش می رسد را 
انتخاب کنند. شوینده های قدیمی که حالت صابونی دارند، به خاطر تفاوت 
حالت اسیدیته باالیی که با پوست انسان دارد، می توانند زمینه ساز تحریک 
پوستی شوند. امروزه شوینده های غیرصابونی وجود دارند که به نام »پن« 

شناخته می شوند و معموال تحریک کمتری در پوست ایجاد می کنند.
 

پوسته ریزی اطراف ناخن با کمبودهای غذایی ارتباط 
جدی ندارد

یکی از باورهای شایع بین مردم این است که علت بروز پوسته ریزی 
اطراف ناخن را کمبود کلسیم یا بعضی ویتامین ها می دانند، در حالی که 
یا عادت های زندگی و تماس  از زمینه ژنتیک  ناشی  خشکی پوست 
مکرر با شوینده ها مهم ترین دلیل پوسته شدن اطراف ناخن است. در 
چنین مواردی مصرف مکمل های کلسیم یا مولتی ویتامین کمک شایانی 
به فرد نمی کند و چر ب نگه داشتن و پرهیز از مواد محرک برای بهبود 

پوسته ریزی بهترین اقدام موثر خواهد بود.

پس از تولد نوزاد، پوسته های ظریف و گاهی نسبتا ضخیم روی مالج 
قدامی سر دیده می شود که معموال تا 4 ماهگی از بین می روند اما 
حتی ممکن است تا زمان بسته شدن مالج قدامی؛ یعنی حدود 18 تا 
۲0 ماهگی کودک نیز دیده شود. این پوسته ها که سفیدرنگ یا مایل 
به زرد هستند، نباید به عنوان بیماری تلقی شود. مهم ترین عامل ایجاد 
این پوسته ها، نوعی قارچ بی ضرر پوستی است و نیازی به درمان ندارد. 
نکته جالب اینکه این قارچ بویی ایجاد می کند که منشاء بوی خاص و 
دوست داشتنی نوزاد است و به شکل ذاتی برای مردان و پدران دلچسب تر 
است. حتی تمایل به این رایحه پس از چند سال که نوزاد بزرگ تر 

می شود تمایل پدران به داشتن فرزند دیگر را نیز افزایش می دهد.
گرچه می توان از اقدامات درمانی برای بهبود این پوسته ها کمک گرفت، 
توصیه  می شود درمان فقط به زمانی موکول شود که قارچ به ناحیه 
صورت و الله گوش ها برسد و پوسته ها در این قسمت ها نیز ظاهر 
شوند. این پوسته  ها با شوره سر متفاوت است و تعداد دفعات استحمام 
نوزاد تاثیری در برطرف شدن آنها ندارد. ۲ تا ۳ نوبت استحمام نوزاد در 
هفته به طور کلی توصیه می شود و پوسته ها نیز به تدریج و خودبه خود 
برطرف می شود. در مواردی که پوسته ها خیلی زیاد باشد، می توان از 

شامپو یا پمادهای مخصوص تحت نظر متخصص اطفال استفاده کرد.

خشکی  پوست مهم ترین عامل پوسته شدن اطراف ناخن است
پوسته های سر نوزاد فقط در موارد 
خیلی شدید نیاز به درمان دارد 

 دکتر ناصر کالنتری/ استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دکتر سید مسعود داوودی/ عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... )عج(

نگاه متخصص پوست نگاه متخصص کودکان

میزگرد پوست درباره علل پوسته ریزی پوست با حضور 
دكتر مجتبی امیری متخصص پوست، دكتر سیدمسعود داوودی 

متخصص پوست، دكتر آزاده گودرزی متخصص پوست، 
دكتر محمدصادق كالنتری متخصص پوست 

و دكتر ناصر كالنتری متخصص سالمت، رشد و تکامل كودكان

چون و چرای پوسته  ریزی 
غیرعادی پوست

سلول های مرده پوست، به طور طبیعی اما نامحسوس از بین می روند و می ریزند تا سلول های 
جدید جایگزین شده و پوست بتواند عملکرد فیزیولوژیک خود را در محافظت از بدن 
ایفا کند اما گاهی روند جداشدن سلول های پوست غیرعادی می شود و فرد می تواند این 
پوسته ها را روی لباس ببیند. این وضعیت نباید بی اهمیت تلقی شود زیرا گاهی عالمت 
هشدار آسیب به پوست و حتی بیماری های پوستی است که نیاز به تشخیص دقیق و درمان مناسب دارد. 
با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« پرداخته ایم: »خانمی 4۲ ساله هستم که از حدود ۲ 
سال پیش در قسمت چانه دچار خارش، قرمزی و پوسته شدن پوست شده ام. از کرم ها و پمادهای مختلف 
استفاده کرده ام اما تاثیر موقت دارد. حتی به تازگی، خشکی و خارش به دیگر قسمت های صورتم نیز 

رسیده  است و به نظر می رسد پوست صورتم لکه پیدا کرده  است. لطفا مرا راهنمایی کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی


