
مراقبت از پوست اقدام ضروری سالمتی و زیبایی برای همه است 

  دکتر امیرهوشنگ احسانی/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

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.

: آقای دکتر، لطفا پیش از اینکه به اصول 
بپردازیم، توضیح اجمالی در  از پوست  مراقبت 

مورد ساختار پوست بفرمائید.
عین  در  که  است  بدن  اندام  بزرگترین  پوست 
بافت های  از  و  است  مقاوم  بسیار  انعطاف پذیری، 
درونی در برابر آسیب های بیرونی محافظت می کند. 
وسعت پوست بدن هر فرد با توجه به سن، قد و 
وزنش متغیر است اما ضخامت پوست عموما بین 
نیم تا دو میلی متر است. پوست از سه الیه اصلی 

اپیدرم، درم و هیپودرم تشکیل شده  است. 
مرده  سلول های  مداوم  به طور  پوست  سطح  روی 
پوست قرار دارند که با شست وشوی روزانه از بین 
می روند و فرد اصال متوجه ریزش سلول های مرده 
بازسازی سلول های جدید نمی شود. روی تمام  و 
سطح پوست به جز کف دست ها و پاها غدد عرق 
وجود دارند که با ترشح عرق، دمای درونی بدن را 
تنظیم می کنند. چربی نیز از غدد سباسه تولید می شود 
که باعث می شود چربی پوست همانند الیه محافظ، 
پوست را در برابر عوامل آسیب  رسان خارجی محافظت 

کند و شادابی پوست حفظ شود. 

: پوست آقایان تفاوت  های خاصی نسبت 
به پوست بانوان دارد؟

ویژگی ها،  بعضی  نظر  از  بانوان  و  آقایان  پوست 
مردان  پوست  ویژگی  مهم ترین  دارد.  تفاوت هایی 
این است که حدود 25درصد نسبت به پوست بانوان 
ضخامت و قوام بیشتری دارد و در نتیجه تاحدی 
نسبت به تغییرات محیطی و افزایش سن دیرتر عالئم 
پیری ظاهر می شود. همچنین منافذ پوستی در مردان 

اتساع بیشتری دارد. 
ترشح هورمون آندروژن در مردان بیشتر از استروژن 
است که در نتیجه منجر به ترشح مقدار بیشتری سبوم 
می شود و سطح پوست، چربی  بیشتری پیدا می کند. 

: مردانی که در مشاغل صنعتی مشغول به 
کار هستند، برای مراقبت از پوست دست هایشان 

چه نکاتی را باید رعایت کنند؟
مانند  شیمیایی  ترکیبات  با  بیشتر  معموال  آقایان 
و...  ساختمان سازی  مصالح  صنعتی،  روغن های 
سروکار دارند. همین مسئله باعث می شود پوست 
خشکی  مستعد  و  کند  پیدا  بیشتری  آسیب پذیری 
شود. از طرفی، آقایان نسبت به استفاده از کرم های 
مرطوب کننده اهمیت کمتری نسبت به خانم ها نشان 
می دهند. اما باید دانست که خشکی پوست به تدریج 
تشدید و زمینه ساز ترک خوردگی  و خارش می شود. 
همچنین این مواد ممکن است زمینه  ساز حساسیت های 
پوستی شوند که نیاز به مراقبت دارد. بهترین راهکار 
مؤثر و ساده این است که حداقل یک بار در روز و 
پس از بازگشت به منزل، دست ها با شوینده مالیم 
تمیز و سپس با کرم مرطوب کننده ماساژ داده  شود. 

: آقایانی که در محیط باز شاغل هستند 
چه مراقبت  هایی را باید برای پوست جدی بگیرند؟
چنین  در  اشتغال  هنگام  پوست  آسیب  مهم ترین 
است.  خورشید  نور  با  مستمر  مواجهه  شرایطی، 
میانی  ساعات  در  که  خورشید  فرابنفش  پرتوهای 
روز و فصل تابستان به اوج می رسند بر الیاف کالژن و 
االستین پوست تاثیر می گذارند و زمینه ساز چروک های 
پوستی می شوند. البته آفتاب سوختگی و تیرگی پوست 
نیز از عوارض مواجهه مستمر با نور خورشید است اما 
آسیب مهم تر، افزایش زمینه ابتال به سرطان پوست در 
طوالنی مدت است. به همه افرادی که در معرض نور 
خورشید قرار دارند توصیه می شود از کرم ضدآفتاب 
روی  را  کرم  نیز  ساعت  دو  هر  و  نمایند  استفاده 
پوستشان تجدید کنند. البته پوشش مناسب پوست 
با لباس آستین بلند، کاله با لبه حداقل 7 سانتی متری 

و عینک آفتابی نیز بسیار مهم است. 

: پاکسازی پوست تا چه حد اهمیت دارد؟
پاکسازی پوست به مجموعه اقداماتی اطالق می شود 
که پوست به  طور کامل از آالینده  های محیطی و چربی 
و عرق جمع شده روی پوست عاری می شود. در این 
مورد نیز آقایان معموال توجه کمتری نسبت به خانم ها 
دارند اما این کار برای حفظ سالمت پوست الزم است 
زیرا مانع از انسداد منافذ پوست و بروز جوش های 
پوستی می شود. حضور بیشتر در محیط های با آلودگی 
باال مانند کارخانه ها و... همچنین ترشح بیشتر چربی 
روی پوست باعث آلودگی بیشتر سطح پوست می شود. 
حداقل اقدام این است که هر شب پوست با شوینده 

مالیم و آب ولرم کامال تمیز شود. 

: متاسفانه بوی نامطبوع پاها یکی از شکایات 
شایع مردان است. برای مقابله با این مشکل چه 

اقدامی می توان انجام داد؟
تکثیر  و  رشد  و  تعریق  به دلیل  پاها  نامطبوع  بوی 
باکتری ها و قارچ ها ایجاد می شود. افرادی که ساعت ها 
کفش می پوشند در معرض این مشکل قرار دارند. 
شست وشوی روزانه پاها برای کاهش بوی نامطبوع 
از شست وشو،  باید پس  البته  است.  پاها ضروری 
پاها به خصوص البالی انگشتان کامال خشک شود 
زیرا رطوبت عامل مهم رشد و تکثیر قارچ هاست. 
همچنین توصیه می شود جوراب حتی االمکان نخی 
باشد و هر روز شسته شود. در صورت امکان بهتر 
است کفش ها هر شب در معرض هوای آزاد باشد 

تا خشک شود. 

: اصالح صورت چه تاثیراتی بر پوست دارد؟
یکی از مراقبت های بهداشتی آقایان، اصالح صورت 
است. اگر اصالح صورت با تیغ انجام شود، حتما باید 
مراقب بود که تیغ کامال تیز باشد زیرا تیغ کند سبب 
کشیدگی و تحریک پوست می شود. همچنین استفاده 

از محصوالت مخصوص هنگام اصالح صورت نیز 
از  به کاهش تحریک پذیری پوست کمک می کند. 
طرفی استفاده مشترک از تیغ یا ریش تراش برقی نیز 
می تواند سب انتقال عفونت های پوستی شود. نکته 
مانند  محیطی  در  نباید  را  وسایل  این  اینکه  دیگر 
حمام که مرطوب است نگهداری کرد زیرا شرایط 
مساعدی برای رشد و تکثیر قارچ ها ایجاد می کند. 
استفاده از محصوالت مخصوص پس از اصالح نیز 

برای مراقبت از پوست توصیه می شود. 

: در پایان چه توصیه ای به آقایان دارید 
تا پوستشان کمترین آسیب را ببیند؟

به  توجه  روزمره  زندگی  مشغله های  همه  کنار  در 
به  نیاز  بدون  اولیه  مراقبت های  و  پوست  سالمت 
صرف هزینه و وقت زیاد می تواند تاثیر جدی در 
پیشگیری از بسیاری مشکالت پوست داشته  باشد.

حمام روزانه یا حداقل شست وشوی دست  ها، پاها 
و صورت با آب ولرم و صابون مالیم اولین راهکار 
برای رفع آلودگی های سطح پوست است که نقش 
مهمی در کاهش زمینه بروز عفونت های پوستی دارد. 
استفاده از دستکش در شرایط کار با مواد محرک نیز 
حتما توصیه می شود که به خصوص در مورد افرادی 
که زمینه اگزما پوستی دارند، اهمیت بیشتری خواهد 
پانسمان  و  به ضدعفونی  آقایان  از  بعضی  داشت. 
جراحات حین کار توجهی ندارند که این مساله می تواند 
زمینه ساز عفونت و طوالنی شدن روند درمان شود. 
اقدامی  نباید  را  پوست  از  مراقبت  کلی  به طور 
زیبایی  با  مرتبط  را  آن  صرفا  و  شمرد  بی اهمیت 
می تواند  اصول  این  به  عدم توجه  بلکه  دانست 
زمینه  ساز مشکالت پوستی مانند اگزما، عفونت های 
پوستی و... شود که بر کیفیت زندگی تاثیر می  گذارد 
همچنین  زیاد  هزینه  و  وقت  صرف  به  نیاز  و 

مراقبت های جدی تر را می طلبد.

میزگرد پوست شماره هشتصدوهشتادوسه   بیست ونه بهمن هزار و چهارصدویک1212

  دکتر آزاده گودرزی/ دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

نگاه متخصص پوست

ریزش مو با الگوی مردانه که تحت عنوان ریزش موی 
آندروژنیک شناخته می شود، یکی از مشکالت شایع در 
زمینه پوست و مو تلقی می شود. شیوع این نوع ریزش مو 
به حدی باالست که حتی جزو خصوصیات فیزیولوژیک 
مردان به حساب می آید. در واقع، تمام مردان درجاتی از 
ریزش موی مردانه را تجربه می کنند که البته سن شروع 

و درجات ریزش مو در افراد مختلف، متفاوت است.

افراد دارای زمینه خانوادگی مستعد ریزش 
مو در سنین پایین هستند

مردانی که زمینه خانوادگی این ریزش مو را دارند بیشتر 
مستعد ریزش مو هستند. اگر ریزش مو در سنین پایین 
آغاز شود ممکن است تا سنین حدود سی سالگی حجم 
زیادی از موها را از دست برود و حالت طاسی پیدا شود. 
این وضعیت از نظر زیبایی برای فرد ناخوشایند باشد و 

دغدغه ذهنی زیادی ایجاد می کند. 

انتخاب روش درمان ریزش مو صرفا توسط 
متخصص پوست انجام می شود

اغلب افرادی که دچار ریزش مو به خصوص در سنین 
پایین می شوند، پیگیر درمان هستند. اگر ریزش مو پیش 
از سن 18 سالگی اتفاق بیفتد غالبا اقدامات درمانی در حد 
درمان های موضعی است. اما اگر پس از این سن به تدریج 
ریزش مو آغاز شود و فرد به بلوغ کامل رسیده  باشد، 
می توان داروهای خوراکی موردتایید را تجویز کرد. البته 
پیش از تجویز دارو حتما الزم است از بیمار شرح حال گرفته 
 شود و داروها تحت نظر متخصص پوست تجویز گردد. 
توجه به این نکته ضروری است که برای همه افراد نمی توان 
یک نوع دارو را مفید دانست. سن بیمار در کنار زمینه خانوادگی 
ریزش مو، شدت ریزش مو حتی خصوصیات فردی و 
شرایط زندگی و شغلی باید مورد توجه باشد. ممکن است 
بعضی از بیماران نتوانند بعضی از داروها را به  دالیل شغلی یا 
سبک زندگی به طور منظم استفاده کنند یا اینکه به عنوان مثال 
چربی زیاد که داروهای موضعی روی پوست سر به وجود 
می آورند برای آنها ناخوشایند باشد. بنابراین خصوصیات 
فردی و خواسته بیمار نیز در انتخاب نوع درمان نقش دارد. 

درمان های خوراکی و موضعی معموال 
همزمان تجویز می شوند

پس از شرح حال و بررسی شرایط بیمار، متخصص پوست 
بهترین اقدام درمانی را انتخاب می کند که اغلب مجموعه ای از 
داروهای موضعی و خوراکی همزمان است. عالوه بر درمان های 
خوراکی و موضعی ممکن است اقدامات درمانی دیگر مانند 

مزوتراپی، پی آرپی و... به کنترل ریزش مو کمک کنند. 
بر  دارد که عالوه  البته متخصص پوست معموال توجه 
ریزش مو با الگوی مردانه نوع دیگری از ریزش مو مانند 
ریزش موی تلوژن ناشی از استرس نیز وجود دارد که 
باعث تشدید ریزش مو مردانه شود یا خیر. همچنین مسائل 
زمینه ای تاثیرگذار در ریزش مو که قابل درمان هستند نیز 
باید مدنظر قرار گیرد و در صورت امکان درمان شود. 

کاشت مو فقط باید توسط متخصص پوست 
متبحر صورت گیرد

اگر ریزش مو به خصوص تا سن 30 سالگی خیلی شدید 
باشد و تاثیر جدی در ظاهر فرد ایجاد کند، معموال از 
حدود 35 سالگی کاشت مو پیشنهاد می شود. شایان  ذکر 
باید توسط متخصص پوست  است که کاشت مو فقط 
را  این زمینه صورت گیرد. هرگز کاشت مو  متبحر در 
نباید در مراکز غیرتخصصی انجام داد زیرا ممکن است 
زمینه ساز مشکالت پوستی دیگر مانند عفونت و... شود. 
البته بار دیگر باید تاکید کرد که همه افراد شرایط یکسانی 
را در زمینه درمان ندارند و موفقیت روش درمان برای 
یکی از اعضای خانواده الزاما دلیل انتخاب درمان مشابه 

برای دیگران نیست.

همه مردان درجاتی 
از ریزش مو حتی در حد خفیف 
را تجربه می کنند

»میزگرد پوست« به مناسبت هفته اول اسفند؛ هفته ملی 
سالمت مردان ایرانی با حضور دکترامیرهوشنگ احسانی 

متخصص پوست، دکترمجتبی امیری متخصص پوست 
و دکترآزاده گودرزی متخصص پوست

آقایان! مآقایان! مرراقبت از پوستاقبت از پوست  
ررا فا فرراموش نکنیداموش نکنید

می تواند  که  است  جوانی  و  شادابی  حفظ  اصول  از  یکی  پوست  از  مراقبت 
بروز عالئم پیری را به تعویق بیاندازد و از مشکالتی نظیر خشکی پوست نیز 
تا حدی پیشگیری کند. در این زمینه خانم ها توجه بیشتری نسبت به رعایت 
مراقبت های پوست دارند و بعضی آقایان به دالیلی نظیر مشغله های زندگی یا 
باورهای روزمره این مراقبت ها را جدی نمی گیرند. حال آنکه حتی اصولی مانند شست وشوی 
صحیح پوست در مورد مردان بسیار اهمیت دارد زیرا مواجهه با آلودگی های محیطی به تدریج 

بر سالمت پوست تاثیر می گذارد. 
با توجه به اینکه هفته اول اسفند به عنوان هفته ملی سالمت مردان ایرانی نامگذاری شده  است، 
بر آن شدیم تا در این فرصت نگاهی به مهم ترین مراقبت های پوست و موی مردان داشته  باشیم.

 مریم سادات 
کاظمی

مشکالت مختلف پوستی ممکن است صورت و ریش مردان را درگیر کند

  دکتر مجتبی امیری/ استادیار دانشگاه

نگاه متخصص پوست

در ناحیه صورت آقایان از سن بلوغ به بعد معموال 
اتفاق  ریش  رویش  مردانه  هورمون های  تحت تاثیر 
این  در  نیز  سباسه  یا  چربی ساز  غدد  البته  می افتد. 
و  صورت  اصالح  کنار  در  که  هستند  فعال  ناحیه 
روش های شست وشو ممکن است مشکالتی در این 

ناحیه ایجاد شود. 

درماتیت سبورئیک شایع ترین مشکل پوستی 
صورت آقایان است

آقایان، درماتیت  ناحیه صورت  شایع ترین مشکل در 
و  سباسه  غدد  باالی  حجم  به دلیل  است.  سبورئیک 
ترشح چربی، افرادی که ریش با حجم پر و بلند دارند 
و سطح چربی ها به خوبی تمیز نمی شود در معرض این 
مشکل هستند. این حالت زمینه ساز رشد قارچ می شود 
که با پوسته ریزی در ناحیه ریش حتی کناره های بینی، 

ابرو و گوش همراه است.
درماتیت  به  مبتال  افراد  است  این  درمان  بهترین 
نگه  کوتاه  را  موهای صورت  سبورئیک حتی االمکان 

گاهی  کنند.  رعایت  را  روزانه  دارند و شست وشوی 
اوقات استفاده از شامپوهای ضدقارچ نیز مفید است.

عدم رویش ریش معموال زمینه ژنتیکی دارد
بعضی از مردان جوان پس از رسیدن به سن بلوغ با 

ممکن  آنها  برای  که  هستند  مواجه  ریش  عدم رویش 
است ناخوشایند باشند. 

ممکن است این مشکل ناشی از مشکالت هورمونی 
باشد که با انجام آزمایش می توان تشخیص داد. اما در 
اکثر موارد، رشد ناقص یا کم موهای ریش به زمینه 

ژنتیک مربوط می شود. 
ممکن است در این شرایط پزشک داروهایی را برای 
مؤثر  اما در صورتی که درمان  کند  کوتاه مدت تجویز 

نباشد می توان کاشت ریش را پیشنهاد داد.

موهای صورت را نباید برخالف جهت 
رویش اصالح کرد

ممکن  که  است  دیگری  مشکل  کاذب  فولیکولیت 
کسانی  شود.  دیده  آقایان  صورت  ناحیه  در  است 
موها  رویش  جهت  برخالف  و  تیغ  با  را  موها  که 
در  کند  پیدا  رویش  دیرتر  موها  تا  می کنند  اصالح 
زیر  مو  حالت،  این  در  هستند.  مشکل  این  معرض 
پوست باقی می ماند و به  شکل جوش های ریز بروز 

پیدا می کند. توصیه می شود از اصالح صورت با تیغ 
پرهیز گردد که  به خصوص برخالف جهت موها  و 
با رعایت این نکته معموال بدون هیچ اقدام درمانی، 
الزم  باشند  عمیق  جوش ها  اگر  البته  می یابد.  بهبود 

آنتی بیوتیک خوراکی مصرف شود.  است 

قارچ صورت و خال های عروقی در صورت 
بعضی مردان 

قارچ صورت یکی دیگر از مشکالتی است که ممکن 
است روی صورت بعضی مردان ایجاد شود. این مشکل 
معموال در سنین قبل از بلوغ اتفاق می افتد و کسانی که 
حیوان خانگی نگهداری می کنند بیشتر در معرض ابتال 

به قارچ صورت هستند. 
روی صورت همانند دیگر قسمت های بدن ممکن است 
خال های عروقی وجود داشته  باشد که به شکل لکه های 
قرمزرنگ یا لکه های شرابی دیده می شوند. این لکه ها 
از بدو تولد وجود دارند و اگر اقدام درمانی صورت 

نگیرد، باقی می مانند.


