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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.

: آقای دکتر؛ لطفا ابتدا توضیح کوتاهی در 
مورد عملکرد ناخن بفرمایید.

ناخن عالوه بر جنبه زیبایی، محافظ اصلی بافت نرم بند 
انتهایی انگشتان است و عملکرد انگشتان را به خصوص 
در مواردی مانند بستن دکمه و... تسهیل می کند. ناخن 
نیز همانند پوست و مو از ماده پروتئینی به نام کراتین 
به دلیل ماهیت فیزیکی ناخن ها که  اما  تشکیل شده 
تحت فشار و ضربه هستند، ساختار محکم تری دارند. 
قسمت سفید رنگ پایین ناخن به نام »ماهک« قابلیت 
رشد ناخن را دارد و به دلیل وجود عروق خونی و 
اعصاب هنگام بروز ضربه در این محل با احساس 

درد همراه است. 

را  ناخن ها  سالمت  بیماری هایی  چه   :
تحت تاثیر قرار می دهد؟

بیماری هایی که ناخن را درگیر می کنند ممکن است 
تحت تاثیر مشکالت داخلی یا سیستمیک بروز پیدا کنند. 
در بعضی موارد نیز بیماری مربوط به صفحه ناخن یا 
ناشی از بافت اطراف ناخن است. البته هر کدام از این 
بیماری ها می توانند تظاهرات بالینی مختلفی ایجاد کنند و 
نیاز به بررسی برای تشخیص دقیق و درمان مناسب دارند. 

بارزی  تظاهر  داخلی  بیماری  های  کدام   :
روی ناخن دارند؟

از جمله بیماری های سیستمیک که می تواند ناخن ها را 
تحت تاثیر قرار دهد، در وهله اول می توان به کمبودهای 
غذایی اشاره کرد. به عنوان مثال کم خونی ناشی از فقر 
آهن باعث می شود ناخن حالت قاشقی پیدا کنند. بدیهی 
است با اصالح این کمبود غذایی وضعیت ناخن  نیز 

اصالح می شود. 
عالوه بر این، در صورت ابتال به بیماری های مزمن قلبی 
و ریوی نیز ناخن ها تغییراتی پیدا می کنند که در اصطالح 
پزشکی به آنها »کالبینگ« اطالق می شود. در این حالت 
قسمت انتهایی ناخن برآمده و چماقی مانند است که 

می تواند عالمتی برای تشخیص این بیماری ها باشد. 
ابتال به پسوریازیس نیز معموال با تغییراتی در ناخن ها 

همراه است و با فرورفتگی های نقطه ای، زردشدن یا 
ضخیم شدن پوست زیر ناخن بروز پیدا می  کند. در صورت 
ابتال به بیماری لیکن پالن نیز عموما ناخن ها نازک می شوند 
و چین های طولی روی ناخن به وجود می آید. ابتال به 
بیماری های ریوی نیز با کبودی بستر ناخن همراه است.
در بیماری هایی که با تب همراه است، استرس و تغییراتی 
که در بدن اتفاق می افتد نیز ممکن است رشد ناخن 
به طور موقت متوقف شده و به صورت چین های عرضی 
یا فرورفتگی های عرضی در صفحه ناخن دیده  شود. 
اگر این چین های عرضی روی چند ناخن فرد ظاهر 
شود الزم است به سابقه بیماری ها، جراحی و وضعیت 

سالمت طی چند ماه قبل توجه شود. 

: زمانی که ناخن سیاه می شود چه اقدامی 
باید انجام داد؟

ضرباتی که به صفحه ناخن وارد می شود ممکن است 
باعث خونریزی زیر ناخن شود. اگر این خونریزی 
بیشتر از 50درصد ناخن را درگیر کند بهتر است ناخن 
کشیده شود تا رشد سالم ناخن ادامه یابد. اما یکی 
بیماری های جدی مربوط به ناخن، مالنوم زیر صفحه 
ناخن است که خطرناک ترین سرطان محسوب می شود 
و به صورت خط سیاه رنگ زیر ناخن دیده می شود. 
عالوه بر زیر ناخن، حالت سیاه شدگی معموال اطراف 
ناخن نیز به وجود می آید که برای این نوع سرطان 
عالمتی اختصاصی است. البته خال های زیر ناخن نیز 
ممکن است به اشتباه مالنوم در نظر گرفته  شود که نباید 
برای بیمار نگرانی به وجود آید. بنابراین اگر خط سیاه 
طولی زیر چند ناخن وجود دارد یا طی سال ها هیچ 
تغییری نکرده احتمال مالنوم کمتر و معموال خال است. 

زمینه ساز  پوستی  بیماری های  کدام   :
مشکالت ناخن می شوند؟

طیف بیماری های پوستی که ناخن را درگیر می کند، 
بسیار گسترده است که مهم ترین آنها را باید عفونت های 
قارچی نام برد. عفونت قارچی ناخن واگیردار است و 
سایر ناخن ها نیز ممکن است درگیر شود. درمان این 

عفونت نسبتا مشکل است و معموال نیاز به استفاده 
از مصرف داروی ضدقارچ خوراکی و موضعی دارد.

عفونت های چین دور ناخن که در اصطالح پزشکی 
»پارونیشیا« نام دارد و به شکل حاد و مزمن بروز پیدا 
می کنند نیز شیوع نسبتا باالیی دارند. این عفونت ها بیشتر 
در کسانی ایجاد می شود که به دلیل استفاده از دستکش 
خیس، وسواس شست وشو و... با آب تماس مداوم و 
طوالنی دارند. نوع حاد این عفونت معموال دردناک 
است و در صورتی که مزمن شود منجر به تغییر شکل 
ناخن یا اصطالحا »دیستروفی ناخن« می شود. ابتال به 
اگزمای دست و عدم درمان مناسب و به موقع نیز می تواند 

به تدریج زمینه ساز تغییر شکل ناخن گردد. 

: علت فرورفتگی ناخن در گوشت چیست؟
یکی از مشکالت شایع در مورد ناخن که ارتباط مستقیمی 
با سبک زندگی و مراقبت های ناخن دارد، فرورفتن ناخن 
در گوشت است. این مشکل معموال دو علت اساسی 
دارد؛ اول در افرادی بروز پیدا می کند که به طور ژنتیکی 
ناخن های انبری شکل دارند و ناخن به دلیل قوس زیاد 
داخل گوشت اطراف ناخن فرو می رود. برای این افراد 
الزم است جراحی صورت گیرد تا با برداشتن ریشه های 
کناری ناخن به حالت نازک تر و باریک تر برسد. علت 
دوم که شیوع بیشتری دارد، استفاده از کفش های تنگ و 
پنجه باریک به  خصوص در کسانی است که مدت طوالنی 
راه می روند. در چنین شرایطی انگشتان پا تحت فشار 
است و ناخن به تدریج در گوشت اطراف فرو می رود. 
استفاده از کفش راحت یا دمپایی از بروز این مشکل 
پیشگیری می کند اما اگر عفونت شدید شود، نیاز به 
جراحی ریشه ناخن دارد تا مانع از رشد گوشه ناخن و 

جلوگیری از عود مشکل شود. 

: چرا بعضی افراد ناخن های شکننده ای دارند؟
ناخن نیز همانند الیه خارجی پوست از کراتین تشکیل 
شده  و کمتر از 10درصد آب دارد. اگر این مقدار کم 
آب نیز از بین برود و اصطالحا ناخن ها خشک تر شوند، 
ناخن ها شکننده تر می شوند. اقداماتی مانند استفاده مکرر 

از استون و الکل برای پاک کردن الک، استفاده زیاد از 
شوینده ها و... باعث خشک شدن بیشتر ناخن می شوند. 
حتی ساختار پوست خشک با خشکی ناخن همراه است 
و معموال فرد عالوه بر شکنندگی ناخن از خشکی پوست 
نیز شکایت دارد. البته گاهی اوقات عفونت های قارچی و 
بیماری پسوریازیس نیز ممکن است با شکنندگی ناخن 
همراه باشد اما در این موارد تغییر شکل و تغییر رنگ 
ناخن نیز اتفاق می افتد. اگر شکنندگی بدون ضخیم شدگی 
باشد ناشی از خشکی است و درمان نیز استفاده مرتب 

از مرطوب کننده   ها و کاهش تماس با شوینده هاست. 

: لکه های سفید روی ناخن به چه دلیلی 
به وجود می آیند؟

ایجاد لکه های سفید روی ناخن ها جزو تغییراتی است 
که طی روند رشد ناخن اتفاق می افتد. بروز این لکه ها 
نگران کننده نیست و خودبه خود محو می شوند. به  خاطر 
داشته  باشیم در ساختار ناخن ها کلسیم وجود ندارد و 
برخالف تصور بعضی افراد، کمبود یا زیاد بودن کلسیم 

تاثیری در استحکام ناخن ها و ایجاد این لکه ها ندارد.

: برای مراقبت از ناخن توجه به چه نکاتی 
ضروری است؟

اولین و مهم ترین توصیه برای حفظ سالمت ناخن ، 
پرهیز از دستکاری ناخن است. متاسفانه بسیاری از افراد 
پوسته های اطراف ناخن را به شدت جدا می کنند که 
عالوه بر درد و سوزش زیاد، زمینه رشد و تکثیر قارچ ها 
و میکروب ها را به وجود می آورد. نکته دیگر اینکه ناخن 
را نباید بیش از حد کوتاه کرد زیرا هنگام رویش احتمال 
فرورفتگی در گوشت اطراف وجود دارد. استفاده از 
کفش مناسب، شست وشوی روزانه پاها و پرهیز از 
باقی ماندن رطوبت اطراف ناخن نیز بسیار اهمیت دارد 
زیرا محیط مرطوب عامل جدی عفونت های قارچی 
است. در استفاده از الک، ناخن مصنوعی، مانیکور و 
پدیکور ناخن نباید افراط به خرج داد زیرا این اقدامات 
زیبایی به تدریج بر ساختار ناخن تاثیر می گذارند و گاه 

 آسیب های جدی به ناخن وارد می شود.

بر  که  پسوریازیس  مانند  جدی  بیماری های  کنار  در 
سالمت ناخن ها تاثیر می گذارد، بسیاری از مشکالت 
مربوط به سالمت و زیبایی ناخن تحت تاثیر عادات اشتباه 
روزانه یا بی توجهی به اصول مراقبت از ناخن است. 
ناخن ها به طور مداوم در معرض آلودگی ها، ضربه، مواد 
شوینده و... هستند که این عوامل نیز بروز بیماری های 

ناخن را تشدید می کند. 

از ناخن  گیر و سوهان ناخن شخصی استفاده کنید
هنگام کوتاه کردن ناخن حتما باید ناخن گیر تیز باشد تا 
ناخن حالت کشیدگی پیدا نکند. همچنین ناخن نباید 
خیلی کوتاه یا گوشه  های ناخن گرفته شود زیرا احتمال 

فرورفتگی ناخن در گوشت تشدید می شود. 
برطرف شدن  برای  فقط  نیز  ناخن  از سوهان  استفاده 
اطراف  حد  از  بیش  نباید  و  است  الزم  ناخن  زوائد 

ناخن سابیده شود. 
به  خاطر داشته  باشید هرگز پوسته های ریز اطراف ناخن 
ناخن گیر آن را  با  بلکه فقط  نکنید،  با شدت جدا  را 
به آرامی ببرید و کمی کرم مرطوب  کننده بزنید تا زودتر 

بهبود یابد. 
نکته مهم دیگر اینکه از ناخن گیر و سوهان ناخن شخصی 

استفاده شود زیرا وسایل مشترک زمینه انتقال قارچ ها و 
میکروب ها را تسهیل می کند.

به طور مداوم ناخن را الک نزنید
یکی از رایج ترین اقدامات زیبایی ناخن ها استفاده از 
الک است. البته باید به خاطر داشت که استفاده مکرر 
سالمت  بر  شیمیایی  ترکیبات  وجود  به دلیل  الک  از 

ناخن تاثیر می گذارد. 
و  شده  دقت  نیز  الک  انتخاب  در  اینکه  دیگر  نکته 
انواع باکیفیت و استاندارد استفاده شود. همچنین برای 
فاقد  پاک  کننده های  از  بهتر است  نیز  پاک  کردن الک 
استون استفاده کرد زیرا استون به شدت باعث خشکی 

ناخن می شود. 

رطوبت رسانی به ناخن را جدی بگیرید
ناخن ها تحت تاثیر مواد شوینده و شست وشوی مداوم 
دچار خشکی و در نتیجه شکنندگی می شوند. ناخن ها 
نیز همانند پوست نیاز به تامین رطوبت دارد و الزم 
است اطراف ناخن به خوبی با کرم مرطوب کننده ماساژ 
داده  شود تا عالوه بر جذب رطوبت، خونرسانی به ریشه 

ناخن نیز تسهیل شود. 

تغذیه صحیح داشته  باشید
تغذیه متعادل برای داشتن ناخن های زیبا و سالم ضروری 
است زیرا ریشه ناخن انواع ویتامین ها و ریزمغذی ها را 

از طریق جریان خون جذب می کند. 

گروه  ویتامین های  از  سرشار  خوراکی های  مصرف 
 Cویتامین تخم مرغ،  زرده  و  گندم  جوانه  مانند   B
مانند میوه های تازه، مرکبات و سبزیجات، سلیسیوم 
و  سالمت  حفظ  برای  پروتئین  و  سبزیجات  مانند 

صورت  در  همچنین  می شود.  توصیه  ناخن  زیبایی 
روی،  آهن،  مکمل های  مصرف  غذایی  کمبودهای 
و  در رشد  زیرا  است  و سیلیسیوم ضروری  ژالتین 

ناخن مؤثر است.  محافظت 

مراقبت های ناخن در صورت ابتال به دیابت 
اهمیت بسیار دارد

دیابت بیماری ای است که تاثیر جدی بر عروق خونی 
می گذارد و به همین دلیل روند بهبود جراحت نیز به تاخیر 
می افتد. یکی از شایع ترین مشکالتی که مبتالیان به دیابت 
دارند، زخم پای دیابتی است. این زخم معموال درمان 
مشکلی دارد و حتی در موارد بسیاری برای پیشگیری 
از انتقال عفونت به دیگر قسمت های پا پزشک قطع 
این قسمت را ضروری می داند. گاهی اوقات این زخم 
زیاد  گرفتگی  حتی  و  بریدگی ها  یا  خراش ها  به دلیل 

ناخن اتفاق می افتد. 
مبتالیان به این بیماری حتما باید نسبت به اصول بهداشت 
و مراقبت از ناخن ها توجه بیشتری داشته باشند. حتی 
پس از شست وشوی پاها نیز باید کامال بین انگشتان و 
اطراف ناخن ها را خشک کرد تا رطوبت، محیط مساعدی 

برای رشد و تکثیر قارچ ها ایجاد نکند.

  دکتر آزاده گودرزی/ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص پوست

اقدامات زیبایی ناخن ها مانند استفاده از الک های با ماندگاری 
طوالنی و کاشت ناخن مصنوعی طی چند سال اخیر بسیار 
مورد توجه قرار گرفته و امروزه بسیاری از افراد تمایل به 

چنین اقداماتی دارند. 
در وهله اول تاکید می شود که کاشت ناخن توسط افراد 
متبحر در این زمینه و در مراکز مجاز و با تکنیک مناسب 

انجام شود. 
ناخن  کاشت  که حین  داشت  توجه  باید  این  بر  عالوه 
اطراف  بافت  و  ماتریکس  به  آسیب  هایی  است  ممکن 
ناخن وارد شود که منجر به التهاب، قرمزی و خارش و 
عفونت طی چند روز اول پس از کاشت ناخن خواهدبود. 
حتی بعضی افراد نسبت به چسب کاشت ناخن حساسیت 
دارند و اگر با بروز واکنش های پوستی همراه باشد، حتما 

نیاز به درمان دارد. 

پنهان ماندن صفحه ناخن منجر به پیشرفت 
عفونت می شود

مسئله مهم  در مورد کاشت ناخن این است که فرد مدت 
طوالنی صفحه ناخن طبیعی را نمی بینند. در نتیجه اگر 
عفونت یا قارچ زیر صفحه ناخن به وجود آید، فرد متوجه 
نمی شود و پس از مدت طوالنی برداشتن ناخن مصنوعی 

متوجه تغییر رنگ یا فرورفتگی ناخن می شود. 
در این موارد نیاز به معاینه توسط متخصص پوست است 
تا پس از بررسی و تشخیص قارچ یا عفونت ناخن اقدام 

درمانی مناسب صورت گیرد. 
گاهی اوقات طی روند کاشت ناخن امکان دارد آسیب هایی 
به ماتریکس ناخن برسد که موجب تغییرشکل صفحه 

ناخن می شود. 

مبتالیان به بیماری های نقص ایمنی از کاشت 
ناخن خودداری کنند

به طور کلی کاشت ناخن از نظر پزشکی رد نمی شود اما 
توصیه جدی است است که عالوه بر انجام این اقدام در 
مراکز معتبر، از دستکاری شدید ناخن مانند برداشتن بخش 
زیادی از صفحه ناخن یا آسیب شدید خودداری شود. 
همچنین دوره های کاشت ناخن طوالنی نباشد و اجازه 
دهند مدتی صفحه ناخن رشد و ترمیم طبیعی داشته باشد 

و از سالمت ناخن اطمینان کسب کنند. 
به  مبتال  که  افرادی  برای  به خصوص  ناخن  کاشت 
داروهای  یا  هستند  دیابت  و  ایمنی  نقص  بیماری های 
کورتون یا تضعیف کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند، 
تشدید  را  باکتریایی  و  قارچی  عفونت های  بروز  زمینه 
می کند. بنابراین چنین افرادی حتی المقدور از این اقدامات 
زیبایی پرهیز نمایند و در صورت نیاز حتما از دوره های 

طوالنی کاشت ناخن خودداری کنند. 
در صورت امکان از روش های موقت دیگر برای داشتن 

ناخن های زیبا استفاده نمایند.

دوره طوالنی کاشت ناخن 
می  تواند زمینه بروز عفونت های 
قارچی را تشدید کند

میزگرد »پوست« درباره بیماری های ناخن با حضور 
دکترمجتبی امیری متخصص پوست، دکترآزاده گودرزی 

متخصص پوست و دکترمحمدصادق کالنتری متخصص پوست

ناخن؛ زیبایی و بیماریناخن؛ زیبایی و بیماری
ناخن یکی از ضمائم پوست است که به دلیل نقش محافظت از انگشتان، ساختار محکم تری 
دارد. انجام فعالیت  های مختلف روزمره آسیب هایی به ناخن وارد می کند که گاه زمینه ساز 
بروز عفونت قارچی می شود. همچنین بعضی از بیماری های داخلی و ناراحتی های پوستی 
نیز با تظاهراتی روی ناخن ها مانند تغییرشکل، شکنندگی، ایجاد شیار و... همراه است. 
همان طور که زیبایی و سالمت پوست و مو نیاز به رعایت مراقبت های روزمره مانند پرهیز از شوینده های 
قوی، استفاده از کرم مرطوب کننده و... دارد، در مورد ناخن ها نیز این نکته صدق می کند. با این مقدمه 
به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« می پردازیم: »خانمی 42 ساله هستم که مدتی است ناخن هایم 
خیلی شکننده و نازیبا شده  است به طوری که پس از اینکه کمی بلند می شود، خیلی سریع می شکند. 

چه مراقبت هایی برای بهبود این مشکل باید انجام دهم؟«

 مریم سادات 
کاظمی
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