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کبودی راحت و سریع چه علت هایی دارد؟

بیشتر کبودی ها بی خطر هستند

بعضی افراد خیلی راحت دچار کبودی می شوند و 
هرچه فکر می کنند، علت اصلی این اتفاق را به یاد 
نمی آورند. برخی دیگر هم پس از جراحات جزئی 
دچار کبودی های وسیع می شوند یا کبودی هایی را 
تجربه می کنند که ترمیم آنها هفته ها طول می کشد. 
به  بودن  مبتال  معنای  به  لزوما  سریع  کبودی 
بیماری نیست اما مشاهده تغییرات ناگهانی در 
تعداد کبودی ها می تواند مراجعه به پزشک را 
ضروری کند. به طور کلی، هر بیماری یا دارویی 
که خونریزی را افزایش دهد، می تواند شکل گیری 

کبودی ها را راحت تر و سریع تر کند. 

کبودی چطور اتفاق می افتد؟ 
کبودی زمانی اتفاق می افتد که رگ های خونی ریز 
آسیب ببینند و درنتیجه خون زیر قسمتی از پوست 
گیر کند. افتادن، ضربه خوردن یا هر عامل دیگری 
که فشار ناگهانی و زیادی به قسمتی از پوست وارد 
کند، می تواند باعث شکل گیری کبودی شود. البته 
ضربه های خیلی محکم می توانند به استخوان ها 
نیز آسیب برسانند و در ادامه باعث خونریزی 
عمیق و شکل گیری کبودی هایی شوند که برای 
ترمیم و بازسازی به چند هفته زمان نیاز دارند. 

علت های کبودی سریع
1. افزایش سن و سابقه خانوادگی: بسیاری از 
افراد همراه با افزایش سن متوجه می شوند راحت تر 
و سریع تر از گذشته دچار کبودی می شوند. اگر 
شما هم یکی از این افراد هستید، لزوما نباید 
نگران این اتفاق شوید. کبودی ها معموال به علت 
شکستن مویرگ ها و خونریزی زیر پوست اتفاق 
می افتند، درحالی که همراه با افزایش سن، مویرگ ها 
هم شکننده تر می شوند. نازک تر شدن پوست و 
بافت های چربی و درنتیجه ضعیف تر شدن توانایی 
آنها برای مقاومت در برابر ضربه ها را هم نباید 

نادیده گرفت. 
بیشتر این کبودی ها بی خطر هستند و به درمان 
خاصی نیاز ندارند. بدن معموال خون کبودی را در 
عرض چند هفته بازجذب می کند. البته قرار دادن 
کمپرس یخ روی کبودی تازه شکل گرفته می تواند 
مانع گسترش آن شود. پس از گذشت 48 ساعت 
از شکل گیری کبودی، استفاده از کمپرس گرم 
می تواند به سریع تر کردن روند ترمیم کمک کند. 
کبودی سریع ممکن است در بعضی خانواده ها 
نیز شایع باشد. پس افرادی که بستگانشان سریع 
دچار کبودی می شوند، ممکن است خودشان 
هم این مشکل را تجربه کنند. تشخیص دادن 

کبودی سریع و راحت از کبودی معمولی برای 
افراد عادی سخت است. با این حال، بعضی از 

مهم ترین نشانه های کبودی سریع عبارتند از: 
 کبودی های بزرگ و دردناک در واکنش به 

صدمات یا جراحات جزیی 
 مشاهده کبودی های بسیار بدون به یاد آوردن 

علت آنها 
 مشاهده کبودی های مکرری که ترمیم آنها چند 

هفته طول می کشد. 
 خونریزی بیشتر از 10 دقیقه پس از جراحت 

ممکن  خون  رقیق کننده  داروها:داروهای   .2
است باعث خونریزی و کبودی بیشتر شوند. 
وارفارین،  از:  عبارتند  مشهور  رقیق کننده های 
هپارین، ریواروکسابان، دبیگاتران، آپیکسابان و 
آسپیرین. بعضی داروها نیز ممکن است باعث 
خونی،  رگ های  رفتار  در  تغییر  یا  تضعیف 
تشدید التهاب یا در غیر این  صورت، افزایش 

خطر خونریزی شوند. این داروها عبارتند از: 
 بعضی از داروهای گیاهی مانند جینکوبیلوبا، 
جینسنگ، گل مینا و همچنین سیر، زنجبیل، نخل 
اره ای  و پوست بید )همگی در صورت مصرف زیاد(

کورتیکواستروئیدهاو لوکوکورتیکواستروئیدها 
مانند پردنیزون

مانند  ضدافسردگی  داروهای  از  بعضی   
سیتالوپرام و فلوکستین.

3. اختالالت خونریزی:بسیاری از مشکالت 
ژنتیکی می توانند کاری کنند که خون به آرامی 
لخته شود یا به هیچ وجه لخته نشود، مثال در بیماری 
فون ویلبراند )شایع ترین اختالل خونریزی(، نوعی 
پروتئین مهم برای لخته شدن خون در بدن فرد 
بیمار دچار نقص است یا اینکه اساسا وجود 
ندارد. هموفیلی هم از اختالالت خونریزی است 
که باعث از بین  رفتن یا نقص در دو پروتئین مهم 

برای شکل گیری لخته خون می شود. 
وقتی اختالالت خونریزی باعث کبودی سریع 
می شوند، ممکن است بیمار با مشکل خونریزی 
بیش از حد مواجه شود یا حتی جانش به خطر 
بیفتد. عالئم این اختالالت به طور ناگهانی نمایان 
نمی شوند، بلکه از زمان تولد همراه فرد هستند. 

4. کمبودهای ویتامینی: بعضی از ویتامین ها در 
روند بهبود و التیام و همچنین شکل گیری لخته 
خون به بدن کمک می کنند. این درحالی است که 
کمبودهای ویتامینی خاص مانند کمبود ویتامین 
C می تواند باعث ابتال به بیماری خاصی به نام 
»اسکوربیت« شود. اسکوربیت باعث خونریزی 
و  التیام ناپذیر  زخم های  شکل گیری  لثه ها، 

کبودی های سریع می شود. 
و  لخته خون  در شکل گیری  هم   K ویتامین 
متوقف سازی خونریزی به بدن کمک می کند. 
 K نوزادان اغلب سطح بسیار پایینی از ویتامین

در بدنشان دارند که برای توقف خونریزی کافی 
نیست. بدون تزریق ویتامین K به نوزادان در زمان 
تولد، ممکن است آنها دچار کبودی سریع شوند یا 
شدیدا خونریزی کنند. از طرف دیگر، بزرگساالنی 
که دچار کمبود ویتامین K هستند نیز ممکن است 

افزایش ناگهانی خونریزی را تجربه کنند. 
کمبودهای ویتامینی معموال به  راحتی قابل درمان 
هستند. با این حال، بسیار مهم است که پزشکان 
این کمبودها را با کمک آزمایش خون تشخیص 
دهند تا بتوانند در ادامه مکمل های ویتامینی مناسب 
را برای فرد مورد نظر تجویز کنند. اگر مکمل های 

ویتامینی این مشکل را درمان نکنند، ممکن است 
فرد به مشکالت دیگری مانند اختالل متابولیک یا 
اختالالت عملکردی دستگاه گوارش مبتال شود. 
این اختالالت باعث می شوند جذب مواد مغذی 

برای بدن سخت و دشوار شود. 

5. واسکولیت:واسکولیت به گروهی از بیماری ها 
گفته می شود که باعث التهاب رگ های خونی 
می  شوند. در واسکولیت عالوه بر افزایش خونریزی 
و کبودی، ممکن است بیمار با عالئمی مانند تنگی 
نفس، احساس بی حسی اندام ها، برآمدگی های 
پوستی یا شکل گیری لکه های بنفش روی پوست 
مواجه شود. نوع درمان واسکولیت به شدت آن 
و همچنین محل شکل گیری آن در بدن بستگی 
دارد. بعضی داروها، از جمله استروئیدها، می توانند 

به مقابله با واسکولیت کمک کنند. 

6. پورپورای پیری: پورپورای پیری معموال در 
افراد سالمند اتفاق می افتد و حدود 10 درصد 
افراد باالی 50 سال را درگیر می کند. در  از 
این مشکل، ضایعات کبودی مانند روی پوست 
به وجود می آیند و اغلب هم روی بازوها یا 
دست ها نمایان می شوند. در بسیاری از موارد، 
ضایعات پورپورا به دنبال جراحات یا صدمات 
پوستی شکل  می گیرند. با این حال، این ضایعات 
بیشتر از کبودی های عادی طول می کشند و 
معموال هم بزرگ تر هستند. گاهی اوقات هم 
پوست پس از بهبود ضایعات پورپورا همچنان 
به رنگ قهوه ای باقی می ماند.محافظت از پوست 
در مقابل خورشید می تواند شدت عالئم پورپورا 
باید  مشکل  این  دچار  افراد  دهد.  کاهش  را 
نسبت به کبودی سریع با دقت رفتار کرده و از 
پوست خودشان در برابر جراحات یا صدمات 
احتمالی به خوبی محافظت کنند. درحال حاضر 
هیچ درمان قطعی ای برای پورپورا وجود ندارد 
اما پزشکان می توانند در جهت کاهش 
شدت ضایعات و کمتر شدن دفعات 
شکل گیری آنها، توصیه های خوبی 
به افراد دچار این مشکل ارائه دهند. 

ناگهانی  افزایش  سرطان:   .7
کبودی  شکل گیری  و  خونریزی 
نشانه های  از  می تواند  به ندرت 
ابتال به سرطان باشد. سرطان هایی 
که خون و مغز استخوان را درگیر 
می کنند مانند لوسمی می توانند با 
شکل گیری کبودی نیز همراه باشند. 
این  در  معموال  لثه هم  خونریزی 

موارد اتفاق می افتد.

کبودی زمانی 
اتفاق می افتد 

که رگ های 
خونی ریز 

آسیب ببینند، 
درنتیجه خون 

زیر قسمتی از 
پوست گیر کند. 

افتادن، ضربه 
خوردن یا هر 

عامل دیگری که 
فشار ناگهانی و 

زیادی به قسمتی 
از پوست وارد 
کند، می تواند 

باعث شکل گیری 
کبودی شود

چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم؟ 
اگر کبودی سریع و راحت واقعا بزرگ و گسترده باشد و طوری به نظر برسد 
که انگار خونریزی زیر پوست دائم ادامه دارد، قطعا وضعیت اورژانسی پزشکی 
محسوب می شود. آسیب دیدگی اعضای بدن نیز وضعیت را اورژانسی می کند. 
پس اگر کسی دچار ضربات یا جراحات شدید در ناحیه کمر،  قفسه سینه یا شکم 
شد و کبودی بسیار دردناک بود یا اگر کبودی به طور غیرعادی سیاه یا متورم شد، 
باید سریع خود را به نزدیک ترین مرکز اورژانس پزشکی برساند اما اگر مشکل 
فردی تا این حد شدید نبود، منتظر ماندن برای ترمیم و التیام خودبه خودی کبودی 

خطری ندارد و باید این روند سپری شود. 

اگر کسی کبودی سریع را همراه با مشکالت 
زیر تجربه کرد، باید حتما به پزشک مراجعه کند: 
 شروع ناگهانی کبودی بسیار راحت تر و 

سریع تر از گذشته 
 مشاهده عالئمی مانند زردی پوست، تب، 

کمبود انرژی و تغییرات پوستی  
کسانی که داروهای خاصی مصرف می کنند 

و سریع دچار کبودی می شوند.
  کسانی که دچار کبودی های سریعی می شوند 

که خیلی دیر بهبود می یابد.

 دکتر سیدمهدی طبایی
متخصص پوست و عضو هیات علمی 

جهاد دانشگاهی

عده ای،  صورتشان را با صابون می شویند و مهم ترین 
مرحله در پاک سازی روزانه پوست آنها شستشوی 
صورت با آب و صابون است. دقیقا به همین دلیل، 
تحت هیچ شرایطی این مرحله را فراموش نمی کنند! 
با این حال، شاید تا به حال شنیده باشید که صابون پوست را خشک 
می کند و به همین دلیل برای شستشوی صورت نباید از آن استفاده کرد 
اما سوال این است که اگر قرار باشد روزی صابون را حذف کنیم، چه 

ماده دیگری را می توان جایگزین آن کرد؟ 
برخالف باور عمومی، صابون گزینه مناسبی برای شستشوی صورت نبوده، 
نیست و نخواهد بود pH طبیعی پوست در محدوده 5 اسیدی است و 
برای حفظ سالمت پوست، الزم است این میزان هیچ گاه تغییر نکند. در 
این میان، صابون ماده ای کامال قلیایی است و pHآن بعضاً به عدد 10/5 
هم می رسد بنابراین صابون این قابلیت را دارد که میزان اسیدیته پوست 

را به شکل قابل توجهی مختل کند و از بین ببرد.
الیه  ساییدگی  به  منجر  بلکه  نمی کند،  پاک  را  پوست  نه تنها  صابون 
هیدرولیپیدیک پوست می شود. الیه ای که برای پوست، حکم الیه محافظ 
را دارد. این الیه از میزان قابل توجهی آب، عرق و سبوم )چربی طبیعی 
پوست( تشکیل شده و تقریبا تمام اپیدرم یا روپوست را فرا گرفته است. 
از دیگر وظایف این الیه می توان به تنظیم رطوبت پوست و نیز مقابله با 
هجوم میکروب ها اشاره کرد بنابراین شستن صورت با صابون، پوست 
را در عرض چند دقیقه آنچنان بی دفاع و عریان  می کند که باکتری ها و 
میکروب ها به راحتی به آن هجوم می آورند و درنهایت پوست خشک 

شده و  آکنه ها ظاهر می شوند.

فراورده های آرایشی که می توانند جایگزین صابون شوند:
1. شستشوی صورت با پن مخصوص صورت:برخالف صابون که 
pH قلیایی دارد، پن مخصوص شستشوی صورت، pH خنثی و معادل 
7 دارد؛ یعنی pH آن تقریبا نزدیک به pH پوست است. پن مخصوص 
صورت، سطح پوست را با مالیمت پاک سازی می کند، بدون اینکه به 
الیه محافظ پوست آسیبی وارد کند. این ماده شبیه صابون است و 

مانند صابون باید با آب مصرف شود. پن صورت به افرادی که پوستی 
حساس و آسیب پذیر دارند یا افرادی که تحت درمان های پوستی هستند، 

بیشتر توصیه می شود.
2. شستشوی صورت با ژل مخصوص شستشو:ژل مخصوص شستشوی 
صورت نیز مانند پن صورت، pH تقریبا اسیدی دارد؛ یعنی pH آن 
به pH پوست بسیار نزدیک است. هنگام مصرف، باید ابتدا صورتتان 
را مرطوب کنید و بعد ژل را به کمک انگشتان روی صورت بگذارید. 
برای کف کردن ژل روی پوست، باید با انگشتان حرکات دورانی آرامی 
به صورت بدهید. حرکات نباید شتاب زده و خشن باشند چون قطعا 
به پوست آسیب می رسانند. درنهایت پوست را با آب تمیز بشویید. 
این روش شستشوی پوست، برای مبارزه با آکنه و نیز تسکین اگزمای 

صورت بسیار مفید است.
 3. شستشوی صورت با ماسک خاک رس سبز: خاک رس، خاکی 
کامال طبیعی و منبعی غنی از مواد معدنی و ریزمغذی هاست.  خاک رس 
سبز در فراورده های آرایشی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته چون فواید 
بسیار زیادی برای پوست دارد. خاک رس سبز، در تغذیه و پاک سازی 
پوست بسیار مؤثر است؛ پوست را ضدعفونی کرده و حتی عمیق ترین 
الیه های آن را نیز تمیز می کند. ماسک خاک رس سبز برای صورت و 
خصوصا پوست های چرب بسیار مؤثر است. این قابلیت را دارد که مازاد 
سبوم پوست را جذب کند تا پوست حالت طبیعی خود را به دست بیاورد 
اما با تمام فوایدی که این ماسک دارد، نباید آن  را به طور مستمر و روزانه 
مصرف کرد چون این احتمال وجود دارد که زیاده روی در مصرف، به 

خشکی بیش از حد پوست ختم شود. 
4. تمیز کردن صورت با دستمال های مرطوب پاک کننده:امروزه در 
بازار لوازم آرایشی، دستمال هایی وجود دارد که بدون استفاده از صابون، 
صورتتان را تمیز می کنند. فقط حین خرید این نوع دستمال باید توجه 
کنید pH آنها حتما خنثی باشد تا از ساییدگی سطح پوست در حد امکان 
جلوگیری شود. از این دستمال ها فقط در مواقعی که در سفر هستید یا 
آب کافی در اختیار ندارید، استفاده کنید چون مصرف دائمی آنها به دلیل 

pH تقریبا قلیایی شان برای پوست مضر است.

شستشوی صورت با کمک روغن های گیاهی! 
روغن گیاهی، ماده ای چرب است که این توانایی را دارد تا تمام موادی 
که در طول روز روی پوست انباشته می شوند، مانند آلودگی هوا، عرق، 
سبوم و... را از سطح آن جدا کند. روغن های گیاهی، تولید سبوم را تنظیم 
می کنند و به این ترتیب در احیای الیه هیدرولیپیدی پوست، نقش مهمی 
برعهده دارند. به بیان دیگر، این روغن ها پوست را پاک سازی می کنند، 

بدون  آنکه به آن کوچک ترین آسیبی وارد کنند. 
از آنجا که طبیعت بسیار شگفت انگیز است، برای هر نوع پوستی، روغن های 
گیاهی متعددی وجود دارد که با همان نوع پوست سازگار است. به عنوان 
مثال، برای پوست های چرب و مختلط، روغن فندق یا آووکادو، برای 
پوست های حساس، روغن بادام شیرین و برای پوست های خشک، روغن 
جوجوبا یا هسته انگور گزینه های مناسبی هستند. فقط کافی است روغن 
مورد نظر را روی یک تکه پنبه مرطوب بچکانید و سپس با حرکات 
دورانی پنبه روی صورت، پوست را ماساژ دهید تا هم گردش خون در 
سطح آن فعال شود و هم پوست شفاف تر شود. درنهایت صورت را با 

آب تمیز بشویید. 

استفاده از چای سبز برای پاکسازی صورت
چای سبز غنی از آنتی اکسیدان و مواد قابض )جمع کننده( است. به همین 
دلیل در فراورده های آرایشی کاربرد بسیاری دارد. برای شستشوی صورت 
با چای سبز، دو راه دارید؛ راه اول اینکه یک عدد چای سبز کیسه ای را 
در مقداری آب سرد قرار دهید. بعد از چند دقیقه، شما می توانید از این 
آب معطرشده برای شستشو و آبکشی صورت استفاده  کنید. راه دوم اینکه 
چای سبز را به روش سنتی تهیه و بنوشید اما کیسه آن  را دور نیندازید، 
بلکه بعد از خنک شدن، مثل پنبه روی صورتتان قرار دهید و سطح پوست 
را به کمک آن پاک سازی کنید. چای سبز برای مقابله با آکنه و نیز پیری 

زودرس پوست، بسیار مؤثر و ایده آل است.

پاکسازی صورت با عسل
عسل طبیعی باعث تنظیم تولید سبوم، تغذیه و مرطوب سازی پوست می شود، 
بی آنکه کوچک ترین آسیبی به آن وارد کند. از آنجا که عسل خاصیت 
ضدباکتریایی باالیی دارد، بروز جوش و نقاط سرسیاه را در سطح پوست 
به شدت کاهش می دهد. عسل خاصیت ضدچروک نیز دارد و قرمزی 
پوست را به خوبی تسکین می دهد. پیشنهاد می شود قبل از مصرف عسل 
روی پوست حتما مقدار کمی از آن را روی پوستتان آزمایش کنید چون 

این احتمال وجود دارد که به عسل حساسیت داشته باشید. 
هنگام مصرف، ابتدا صورتتان را کمی مرطوب کنید تا عسل به آسانی در 
سطح صورت پخش شود. سپس به اندازه نصف قاشق چای خوری عسل 
را کف دستتان بریزید و با نوک انگشت روی صورت بگذارید و چند دقیقه 
ماساژ دهید تا عسل به خوبی جذب پوست شود. برای نتیجه مطلوب تر، 
بهتر است 10 دقیقه ای صبر کنید و بعد صورتتان را با آب ولرم بشویید. 

شستشوی صورت با َپَرک جو دو سر
جالب است بدانید جو دو سر پََرک شده هم در پاک سازی پوست های 
حساس و آسیب دیده بسیار مؤثر است. برای این منظور به اندازه یک 
ُمشت از پََرک را کف دستتان بریزید، سپس دستتان را زیر آب ولرم بگیرید 
و به آرامی پََرک ها را فشار دهید تا جایی که خمیری شیری رنگ به دست 
بیاید. با دست دیگرتان آبی که از این خمیر بیرون می آید را جمع کنید و 

روی صورتتان بزنید و درنهایت بشویید. 

خاک رس راسول، پاک کننده پوست صورت
خاک رس راسول، خاک رسی معدنی از دل کوه های اطلس در مراکش 
است. از قرن 8 میالدی بانوان مراکشی برای زیبایی پوست و موی خود 
از این خاک رس استفاده می کردند. این ماده، آلودگی هایی که روی پوست 
تجمع می کنند را به خوبی پاک سازی می کند و از آنجا که مواد مغذی معدنی 
به پوست می رساند، در مرطوب سازی آن بسیار مفید است. به همین دلیل 
می توان گفت خاک رس راسول پاک کننده کامال طبیعی است که به شکل 
چشمگیری جرم زدایی می کند. این نوع خاک رس مانند خاک رس های 
دیگر، به صورت پودر در بازار عرضه شده  است. حین مصرف فقط کافی 
است پودر را با آب گرم مخلوط کنید و بعد چند قطره روغن گیاهی مناسب 
نوع پوستتان به آن بیفزایید. درنهایت ماده خمیری به دست آمده نه خیلی 
سفت است و نه خیلی رقیق. خمیر را روی صورتتان بزنید و با صبر و 
حوصله به آرامی ماساژهای دورانی بدهید و درنهایت با آب تمیز بشویید.  

روش هایی برای شستن صورت بدون کمک گرفتن از صابون

صابون گزینه مناسبی برای شستشوی صورت نیست

pH طبیعی پوست در محدوده 5 اسیدی است و برای 
حفظ سالمت پوست، الزم است این میزان هیچ گاه تغییر 

نکند. در این میان، صابون ماده ای کامال قلیایی است و 
pH آن بعضا به عدد 10/5 هم می رسد بنابراین صابون 

این قابلیت را دارد که میزان اسیدیته پوست را به 
شکل قابل توجهی مختل کند و از بین ببرد
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