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 دکتر ندا ادیبی
متخصص پوست و پژوهشگر 
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

هوای سرد و خشک زمستان مشکالت پوستی بسیاری 
به جز  معموال  فصل  این  داشت.  دنبال خواهد  به  را 
سردی و خشکی هوا، گاهی با آلودگی هوا همراه است 
بنابراین باید مراقبت های خاصی از پوست انجام بگیرد. 
خشکی پوست یکی از شایع ترین شکایت ها در زمستان 
است كه می تواند باعث چروكیده به نظر رسیدن پوست 
شود. در واقع سن ظاهری افراد وقتی در معرض هوای 
سرد و خشک و باد طوالني مدت قرار می گیرند، افزایش 
می یابد. در این فصل به دلیل خشکی و سردي هوا عالئم 
افرادی هم كه با مشکالت پوستی قبلی دست وپنجه نرم 
می كنند، مانند كودكان مبتال به اگزمای سرشتی یا افراد 

مسن دچار خشکی پوست، تشدید می شود.
 

در زمستان به دلیل آلودگی هوا بروز 
اگزمای چشم شایع است

اگزما یکی از شایع ترین مشکالت پوستی در زمستان 
است. بسیاری از افراد در آلودگی هوای زمستان دچار 

اگزماي دور چشم می شوند كه باعث خشکی این نواحی 
و پوسته ریزی اطراف پلک می شود. پوست دور چشم 
بسیار نازک تر و آسیب پذیرتر از پوست نواحی دیگر 
بدن است بنابراین وقتی پوست كل بدن خشک می شود، 
پوست دورچشم خشکی شدیدتری را تجربه می كند. 
در صورت بروز این عارضه، باید كمتر از لوازم آرایشی 
و محلول های پاک كننده آرایش در ناحیه چشم استفاده 
شود تا احتمال تشدید عالئم كاهش یابد. لوازم آرایشی 
روی مژه و اطراف چشم نیز می توانند باعث تشدید 

حساسیت پوستی شوند.

کوهنوردان و اسکی بازان بیشتر در معرض 
خشکی پوست هستند

كسانی كه در مناطق سرد و برفی زندگی می كنند یا 
خشکی  معرض  در  بیشتر  اسکی بازان  و  كوهنوردان 
پوست، پیری زودرس و خشکی بیش از حد صورت 
و لب هستند. مراقبت های پوستی و استفاده مرتب از 
كرم های مرطوب كننده، پوشش مناسب و كاله، دستکش و 
لباس هایی كه بافتشان كركی و زبر نیست، از توصیه های 
این فصل است. ضمن اینکه با وجود آسمان ابری در 
زمستان نباید از خطرات اشعه ماورای بنفش خورشید 

غافل بود و باید حتما از ضدآفتاب استفاده كرد. الیه 
شاخی پوست اغلب كوهنوردان و اسکی بازان به دلیل 
سرما، آفتاب و باد آسیب می بیند و این افراد ترک خوردگی 
و چروک شدن پوست را بیشتر تجربه می كنند. ضمن 
اینکه رنگ پوست این نواحی تیره تر می شود. الزم به 
ذكر است الیه شاخی اصلی ترین عامل در ممانعت از 

هدر رفتن رطوبت پوست است.

3 نکته ساده برای مراقبت از پوست در 
زمستان

1.  در زمستان به اندازه فصل تابستان توجه خاصی به 

پوست خود داشته باشید و به طور مرتب از لوسیون ها و 
كرم های مرطوب كننده كه پوشش ایجاد می كنند و كرم 
ضدآفتاب برای محافظت پوست در برابر خشکی استفاده 
كنید. بسیاری از افراد این سوال را مطرح می كنند كه از 
كدام برند كرم مرطوب كننده استفاده كنیم؟ در پاسخ باید 
گفت آنقدر كه تعداد دفعات استفاده از كرم ضدآفتاب 

اهمیت دارد، نوع برند آن مهم نیست.

2. در زمستان از دوش آب گرم و شستشوی مکرر با 
مواد شوینده محرک اجتناب كنید، به خصوص سالمندان و 
بیمارانی كه دچار اگزمای پوستی هستند باید در زمستان 

تعداد دفعات حمام رفتنشان را كاهش دهند. آب گرم 
با درجه حرارت باال باعث از بین رفتن چربی پوست و 

تشدید خشکی، خارش و بیماری اگزما می شود.

3. لباس هایی با الیاف مصنوعی نپوشید. بهتر است لباس 
نخی زیر لباس های پشمی و كرک دار بپوشید چون بافت 
این البسه ها به دلیل تحریک سطحی ای كه در پوست 
ایجاد می كنند، باعث خارش پوست و خشکی آن می شود. 
الزم به ذكر است بی توجهی به خشکی پوست می تواند 
به مرور زمان، باعث ایجاد چین وچروک تازه و عمیق 

شدن خطوط قدیمی روی صورت شود.
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علت رواج آکنه در فصل زمستان و چگونگی درمان آن

مراقبت های پوستی در زمستان
برخالف تصور عامه مردم، بروز آکنه 

 ترجمه: 
عفت عباسیان

و التهاب های پوستی در فصل زمستان 
بیشتر و رایج تر از هر زمان دیگری 
با سردشدن و  افراد  اغلب  ا ست. 
خشکی هوا شاهد بروز آکنه در پوست خود هستند 
اما برای داشتن پوستی زیبا، آن هم در فصل سرد 
زمستان، راهکارهای مفید و موثری وجود دارد. هر 
اندازه که پوست در فصل پاییز در شرایط خوب و 
مساعدی به سر می برد، در فصل زمستان زبر و خشن 
می شود و طراوت خود را از دست می دهد. به مرور 
که دمای هوا کمتر می شود، به تعداد جوش های پوستی 
اضافه خواهدشد! البته بعضی افراد در تابستان به علت 
تعریق زیاد، مشکالت پوستی بیشتری دارند اما خشکی 
هوا در زمستان آسیب بیشتری به پوست می زند. یکی 
از مهم ترین دالیل بروز آکنه در زمستان به میزان سبوم 
)چربی طبیعی پوست( مربوط می شود. این روغن که 
توسط غدد کوچک پوستی ترشح می شود، پوست را 
مرطوب نگه  می دارد اما اگر سبوم بیش از اندازه نیاز 
تولید شود، روزنه های پوست مسدود و بثورات جلدی 
آشکار می شوند. درحقیقت خشکی هوا در زمستان  
بدن را تحریک می کند تا سبوم بیشتری تولید کند. 
غددی که سبوم ترشح می کنند در پیشانی، بینی و چانه 
بیشتر هستند و دقیقا به همین دلیل این نواحی صورت 

بیشتر در معرض بروز آکنه قرار دارند.

پوست تان را مرطوب نگه دارید
برای مصون ماندن از بادهای سرد زمستانی كه منجر به 
خشکی پوست و بروز آكنه می شوند باید از كرم های 
مرطوب كننده استفاده  كنید. برای این منظور از كرم هایی 
كه حاوی ویتامینE باالیی هستند كمک بگیرید چون 
با یک تیر چند نشان خواهید زد و پوستی مرطوب، نرم 
و شاداب خواهید داشت!سرما و نیز خشکی و دمای 
پایین هوا پوست را ملتهب می كنند و همین التهاب و 
برانگیختگی در سطح پوست از جمله مهم ترین عواملی 
است كه به شکل گیری آكنه منتهی می شود. پوست در 
فصل زمستان كمتر در معرض اشعه های فرابنفش خورشید 
قرار دارد و مسلما به سالمت پوست كمک می كند اما 
همین مساله بر سیستم ایمنی بدن و نیز میزان باكتری های 
پوستی تاثیر می گذارد و درنهایت شاهد بروز جوش ها و 
آكنه های پوستی خواهیم بود. الزم به ذكر است سرمای هوا، 
به ویژه ابتدای فصل، نوعی استرس فیزیکی برای پوست 
محسوب می شود زیرا بدن هنوز به این دمای هوا عادت 
ندارد. استرس از هر نوعی كه باشد، تولید آكنه ها را در 
پوست تمام افرادی كه به یک بیماری التهابی مزمن در 
سطح پوست مبتال هستند، تشدید می كند.اگر می خواهید 
چرخه معیوب سرما را بشکنید، به محض پایین آمدن 
دمای هوا پوستتان را كامال مرطوب   كنید. زمانی كه بیرون 
از منزل هستید صورتتان را با شال بپوشانید چون وزش 
باد پوست را خشک و آسیب پذیر می كند، صورتتان را 
با پاک كننده مالیم تمیز كنید و برای جلوگیری از خشکی 
بیش از حد پوست در این فصل سراغ الیه بردارها نروید. 
هرچند پاک سازی پوست در جلوگیری از بروز بثورات 
جلدی بسیار موثر است، این پاک سازی در فصل زمستان 
منجر به خشکی بیش از حد پوست می شود. پیشنهاد ما 
به شما این است كه در فصل زمستان هفته ای یکبار یک 

ماسک مقوی روی صورتتان بگذارید و هر شب از كرم 
مخصوص شب استفاده  كنید تا نوسازی سلول های پوستی 
به بهترین شکل ممکن انجام گیرد. یکی دیگر از راه های 
مرطوب سازی پوست، آشامیدن آب و مایعات كافی در 
طول روز است. به همین دلیل توصیه می شود روزانه 6 
تا 8 لیوان آب گرم یا آبی كه به دمای محیط رسیده باشد، 
میل  كنید و حتی االمکان آبمیوه های غیرطبیعی، قهوه و 
چای را با احتیاط بنوشید و به جای آنها از دمنوش های 
طبیعی استفاده  كنید چراكه دمنوش ها از قدیم  یکی از 
بهترین ترفندهای درمان پوست خشک، آكنه، جوش و 

نیز التهاب های پوستی بوده اند. 

به میزان کافی میوه و سبزی بخورید
همه می دانیم مصرف سبزی ها و میوه ها برای بدن مفید 
است. این مواد ویتامین ها و امالح معدنی الزم را برای 
بدن تامین و به طوركلی سالمت عمومی بدن و به ویژه 
پوست را تضمین می كنند. با مصرف میوه ها می توانید 

پوستتان را در برابر رادیکال های آزاد مضر بیمه  كنید. 

با تغذیه درست بدنتان را سم زدایی و 
پاک سازی کنید

بدون شک داشتن یک تغذیه سالم و كامل، آن هم هر 
روز امکان پذیر نیست. با این حال تالش كنید مواد غذایی 
مصرفی شما از موادی باشند كه از پوستتان در برابر آكنه 
محافظت كند. نه تنها عوامل محیطی، مثل سرما و خشکی 
هوا، بلکه حتی تغذیه نادرست نیز می تواند منافذ پوستی 
را مسدود و بروز آكنه را تشدید كند. تغذیه نامناسب 
پوستتان را خراب می كند. بنابراین سم زدایی روزانه یا 

فصلی، شادابی و طراوت را به پوست بازمی گرداند و 
احتمال ابتال به آكنه را به حداقل می رساند. 

در فصل زمستان صورتتان را کمتر اصالح کنید!
در زمستان پوستتان را حتی االمکان كمتر تحریک  كنید. 
تحریک پوست احتمال ابتال به آكنه و جوش را دوچندان 
می كند. یکی از راه هایی كه پوست را به شدت تحریک 
می كند، اصالح صورت است. بافت و حجم ریش  با درجه 
حرارت تغییر می كند. به همین دلیل توصیه می شود اصالح 
صورت را به بعد از حمام موكول كنید چون در این زمان 
پوست شما نرمی و لطافت الزم را برای اصالح دارد. بعد 

از اصالح حتما پوستتان را مرطوب  كنید.

در pH پوستتان تعادل ایجاد کنید
زمانی  كه پوست بیش از اندازه خشک می شود، تولید 
سبوم افزایش می یابد و نتیجه اینکه منافذ پوستی مسدود 
می شوند. البته ساختار پوست به گونه ای است كه با 
انواع عفونت ها و عوامل محیطی مضر مبارزه می كند. 
برای رسیدن به این هدف pH پوست نقش مهمی بازی 
می كند. pH طبیعی پوست عدد 5/5 است و اگر این 
عدد به هر دلیلی باال یا پایین برود، التهاب های پوستی و 

آكنه شکل می گیرند.

حتی در زمستان هم کرم ضدآفتاب بزنید
كرم ضدآفتاب تنها مختص روزهای گرم تابستان نیست! 
آفتاب در زمستان هم وجود دارد و حتی اگر شدت تابش 
آن به اندازه تابستان نباشد، باز هم نباید از مصرف آن غافل 
شد! نور خورشید این قابلیت را دارد كه پوست را مستعد 
ابتال به آكنه كند. متاسفانه بسیاری از افراد این موضوع را 

نادیده می گیرند و در این فصل پوستشان را در معرض 
نور آفتاب قرار می دهند. به همین دلیل توصیه می شود 
حتی در فصل زمستان نیز از كرم ضدآفتاب استفاده كنید. 
اگر دائم بیرون از منزل هستید، مثال اگر برای اسکی یا 
تفریح از منزل خارج می شوید، حتما از كرم ضدآفتاب 

با حداقلSPF 30 استفاده  كنید. 

هوای منزل را مرطوب نگه  دارید!
گرم نگه داشتن فضای منزل به كمک انواع وسایل گرمایشی، 
از الزمه های فصل زمستان است اما به خاطر داشته باشید 
گرمای زیاد برای پوست مناسب نیست. گرمای زیاد 
رطوبت پوست را تبخیر می كند و درنتیجه پوست خشک 
و پژمرده و جوش ها ظاهر می شود. برای حفظ رطوبت 
و شادابی پوست در این فصل سال، دمای حدود 20 
درجه سانتی گراد برای منزل مناسب است. بهتر است  
كنار بخاری، شوفاژ یا پکیج، حتما از دستگاه بخور سرد 

نیز كمک بگیرید تا رطوبت فضا تامین  شود.

از دوش آب داغ پرهیز کنید!
بدون شک بعد از یک روز سرد زمستانی، دوش آب 
به  ما  پیشنهاد  اما  بود  لذت بخش خواهد  بسیار  داغ 
شما این است كه هرگز این كار را انجام ندهید چون 
برای سالمت پوست مضر است! آب داغ، شکاف ها و 
پارگی های كوچکی در سطح پوست ایجاد می كند كه 
در ادامه منجر به بروز عفونت، جوش و آكنه خواهد 
شد. زمانی كه در حمام از آب داغ استفاده می كنید، 
شسته  نیز  پوست  طبیعی(  )چربی  سبوم  ناخودآگاه 
می شود و درنهایت پوستتان مدام می خارد و در سطح 
آن احساس سوزش و خشکی خواهید داشت. به همین 
دلیل توصیه می شود برای حفظ حالت و pH طبیعی 
پوست، هنگام شستشوی خود از آب حدود 10 تا 
15 درجه استفاده كنید و حین شستشو از ژل حمام یا 

صابون طبیعی كمک بگیرید. 

برای مهار آکنه های زمستانی محصوالت 
پروبیوتیک بخورید

اگر در زمستان مدام دچار آكنه می شوید، این احتمال وجود 
دارد كه فلور روده شما نیاز به توجه بیشتری داشته باشد. 
اگر تعادل فلور روده به هر دلیلی از بین برود، بدن به 
بیماری های التهابی دچار می شود، التهاب هایی كه آكنه 
نیز یکی از انواع آن محسوب می شود. برای ایجاد تعادل 
و توازن دوباره در فلور روده توصیه می شود 3 ماه رژیم 
غذایی غنی از پروبیوتیک داشته باشید. الزم به یادآوری 

ا ست لبنیات و میوه ها منبع باكتری های پروبیوتیک هستند.
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نگاه متخصص پوست

از خطرات اشعه ماورای بنفش 
خورشيد در زمستان غافل نشوید

در فصل زمستان پوستتان را کامال 
مرطوب   کنيد، خارج از منزل صورتتان را 
با شال بپوشانيد چون وزش باد پوست 

را خشک و آسيب پذیر می کند، صورتتان 
را با پاک کننده مالیم تميز کنيد و برای 

جلوگيری از خشکی بيش از حد پوست در 
این فصل سراغ الیه بردارها نروید

استفاده مرتب 
از کرم های 
مرطوب کننده و کرم 
ضدآفتاب، پوشش 
مناسب همراه 
کاله و دستکش 
و لباس هایی که 
بافتشان کرکی و زبر 
نيست و خودداری از 
استحمام با آب خيلی 
گرم از توصيه های 
پوستی فصل 
زمستان هستند

پوست انسان مانند لباسی سرتاسر بدن انسان را پوشانده و از بدن 
در مقابل عوامل آسیب رسان محیطی مانند نور خورشید و انواع 
آلودگی ها محافظت می كند. از دیدگاه طب ایرانی، پوست سالم آینه 
تمام نمای اعضای داخلی است و درنتیجه سالمت اعضای داخلی، 
پوستی سالم خواهیم داشت. از منظر این دیدگاه باید از پوست 

در مقابل آفتاب، سرما و برف و بادهای شدید محافظت شود.
با توجه به اینکه در فصل پاییز و زمستان شیوع خشکی پوست به 
دلیل سرد بودن مزاج این فصول بیشتر است، استفاده از تركیبات 
موضعی مرطوب كننده می تواند در كاهش خشکی پوست موثر 
باشد. از منظر طب ایرانی، روغن های رطوبت دار از خشکی پوست 
می كاهد. برای این منظور  بالفاصله بعد از حمام در حالی كه 
بدن كامال با حوله خشک نشده، این روغن ها را به سطح بدن 
بزنید و به كمک آنها پوست را چرب كنید تا جذب بدن شود. 
از روغن های موثر بر خشکی پوست می توان به روغن بادام 
شیرین، روغن كدو و روغن بنفشه اشاره كرد. البته به جز این 
روغن ها، گل ختمی هم فواید خوبی در رفع خشکی پوست 
دارد ولی برای استفاده از آن باید لعابی از این گل تهیه شود. 
برای تهیه لعاب گل ختمی، 2 قاشق غذاخوری گل ختمی را 
به دو لیوان آب اضافه كنید تا برای 5 دقیقه بجوشد و لعابدار 
شود. سپس آن را از صافی رد كنید. كافی است بعد از استحمام، 
این لعاب 15 دقیقه روی كل پوست دست، صورت یا نواحی 
دچار خارش  بماند. بعد از گذشت این زمان لعاب گل ختمی 
را از سطح بدن پاک كنید و روغن بادام  را به این نواحی بزنید. 
استفاده مرتب از لعاب گل ختمی برای مدت طوالنی، رطوبت 
را داخل پوست نگه می دارد و باعث رطوبت بخشی به پوست 

و لطافت آن می شود.  
افرادی كه در سرما به ورزش های زمستانی مانند اسکی و كوهنوردی 
و حضور در مناطق برفی عالقه مند هستند نیز باید برای مراقبت 
پوست خود در مقابل عوامل آسیب رسان، عالوه بر بهره گیری 
از فواید این روغن  ها، از قرار گرفتن در مقابل تابش مستقیم 

آفتاب بپرهیزند. 
در كتاب های طب ایرانی، به ضدآفتاب های مختلفی اشاره شده كه 
امروزه به دلیل تنوع زیاد، به كارگیری آنها برای مصرف كنندگان كمی 
مشکل شده است. در حال حاضر بهترین ضدآفتاب كرم اكسید 
روی یا همان اكسید زینک است كه به كمک آن صورت و نواحی 
در معرض آفتاب كامال پوشیده می شود ولی این كرم با وجود 
مزایای زیاد به دلیل رنگ سفیدی كه دارد، كمتر استفاده می شود. 
خوشبختانه در حال حاضر كرم های ضدآفتاب ساخت ایران با 
كیفیت عالی تولید می شوند كه قابل رقابت با كرم های مشابه خارجی 
هستند. جدا از نوع برند، نباید در استفاده از كرم ضدآفتاب غفلت 
شود بنابراین  حتما هنگام خروج از منزل همه قسمت های نمایان 

را به كرم ضدآفتاب آغشته كنید.
بعد از مراقبت و رفع خشکی پوست، یکی دیگر از پیشنهادها 
برای داشتن پوستی زیبا، خوشرنگ و باطراوت، استفاده از میوه 
انار به صورت مرتب در فصل پاییز و زمستان است. با شروع 
فصل پاییز و فراوانی این میوه بهشتی، بهتر است مصرف آن در 
سبد تغذیه ای افراد گنجانده شود. كسانی هم كه تمایل به مصرف 
آب انار تازه دارند، توجه كنند نباید با آب مخلوط شود. برای 
جلوگیری از ترشی انار فقط كافی است به آب انار كمی شکر 
ساده یا در صورت امکان شکر سرخ یا ترنجبین به مقدار 1 قاشق 
مرباخوری اضافه شود. انار عالوه بر تقویت كبد، طحال را نیز 
تقویت می كند و موجب خارج شدن مواد زائد از بدن می شود 
و در صورت مصرف مناسب آن چهره روشن، زیبا و باطراوت 

خواهد شد.

در فصل پایيز و زمستان انار بخورید 
تا پوستتان باطراوت شود

نگاه  متخصص طب سنتی

 دکتر لیال شیربیگی
عضو هیات علمی دانشکده طب سنتی تهران
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