
 کند!ها جلوگیری میروغنی که از شکنندگی ناخن

های ناخن، خشکی و شکنندگی ناخن و همچنین ریش ریش شدن ترین بیمارییکی ازشایع

 کناره ناخن است که در اثر تماس زیاد با آب، مواد شوینده و شیمیایی ایجاد می شود.

 

ها را تقویت حل متفاوت آنتوان با چند راه ها بسیار شکننده هستند که میبعضی از ناخن

 کرد.

ها مسعود ملکی متخصص پوست و مو در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، گفت: بعضی ناخن

 ها را تقویت کرد. توان با چند راه حل متفاوت آنبسیار شکننده هستند که می

ها در آب در ها به دلیل زیاد نگهداشتن دستوی افزود: شناکردن و یا شستن ظرف

 ها موثر است. ی ناخنشکنندگ

هایی مثل زیتون، نارگیل، آواکادو و هسته انگور استفاده از روغنوی ادامه داد: 

 ها داشته باشد. تواند تاثیر زیادی در تقویت ناخنمی

ها خشکی بیش از اندازه پوست اطراف وی اظهار داشت: یکی از دالیل شکنندگی ناخن

 ها است.ناخن

 ها در هنگام شب و قبل از خواب استفاده شود. شود این روغنمی وی خاطرنشان کرد: توصیه

 

 توضیحات بیشتر میگنا :

شکل ظاهری و سالمت ناخن ها، نشان دهنده وضعیت سالمتی و تغذیه فرد هستند. 

سوءتغذیه و کمبود برخی ویتامین ها و مواد معدنی نه تنها موجب کندی رشد ناخن ها می 

 ها شده و با خشکی و شکنندگی آنها همراه هستند. شوند بلکه موجب آسیب ناخن

به شمار می رود، در  Bبر اساس مطالعات نقش بیوتین که یکی از ویتامین های گروه 

سالمتی ناخن به اثبات رسیده است. پژوهشگران در بررسی ارتباط تغذیه و سالمت ناخن ها 

میلی گرم  ۲٫۵به مقدار  متوجه شدند افرادی که ناخن های نازک و شکننده داشتند وقتی

برابر مقدار متوسط نیاز روزانه بیوتین مصرف می کردند، ضخامت  ۷۰میکروگرم( یا تقریباً  ۲۵۰۰)



درصد افزایش می یافت. الزم به ذکر است که این دوز را فقط زیر نظر  ۲۵ناخن هایشان 

 پزشک می توان مصرف نمود.

غالت سبوس دار و قارچ از جمله منابع غنی  جگر، کره بادام زمینی، زرده ی تخم مرغ، سویا،

بیوتین به شمار می روند و به سالمت ناخن ها کمک می کنند. خشکی و شکنندگی ناخن 

ها الیه الیه و ها اغلب در میان خانم های خانه دار مشاهده می شود، در این حالت ناخن

 شود.آنها ناهموار می سطح

نه های ارثی، ضربه های کوچک، خیس و خشک از علل شکنندگی ناخن ها می توان زمی

شدن ناخن توسط مواد قلیایی نظیر شوینده ها، کم خونی ناشی از فقر آهن، کاهش روی، 

کاهش گردش خون محیطی و همچنین استفاده از انواع الک ها و استون یا مانیکور کردن 

 ناخن ها را نام برد.

 

دهد و اگر این آب کمتر از این مقدار شود، درصد حجم ناخن را آب تشکیل می 3۰تا  1۰بین 

دهند. هر چه ها تشکیل میدرصد ناخن را چربی ۵شود. حدود شکنندگی ناخن بیشتر می

شود و به همین میزان شکنندگی چربی ناخن کمتر شود، قدرت نگهداری آب ناخن کمتر می

 شود.ناخن هم بیشتر می

شود و به همین دلیل شکنندگی آن کم می ها در سنین یائسگی و بعد ازچربی ناخن خانم

شود و پذیری ناخن کم شود، شکنندگی آن بیشتر میشود. هر چه انعطافها بیشتر میناخن

ها هستند. بنابراین استفاده کردن از پذیری ناخنترین عوامل انعطافچربی و آب از عمده

ن الک، چربی و آب نیز از شود چون حین پاک کردها میها باعث شکنندگی ناخنکنپاکالک

 شود. سطح ناخن پاک می

دارند، کنند فقط چربی را از سطح ناخن برمیها در خانه استفاده میای که خانممواد شوینده

طور متوسط ها بهبرند ناخنولی باز هم با برداشتن چربی میزان شکنندگی ناخن را باال می

 متر در یک ماه. میلی کنند، یعنی سهمتر رشد میدهم میلیروزی یک



 14تا  1۰های دست است. بیشترین رشد ناخن در سنین سوم ناخنهای پا، یکرشد ناخن

 شود.سالگی رشد آن کمتر می ۲۰سالگی است و بعد از سن 

درصد افراد جامعه، مخصوصا  3۰تا  ۲۰ها پدیده متداولی است که در شکنندگی ناخن

طور در اشخاصی که در محیط کار یا افتد. این پدیده همینساله، اتفاق می ۵۰تا  4۰های خانم

 تر است.منزل با مواد شوینده زیاد سروکار دارند، شایع

 

 هاعلت شکنندگی ناخن10

طور کند، به دلیل اینکه بههای تکراری: کسی که هر روز با مواد شوینده کار میآسیب -1

 شود.ها میدگی ناخنشود باعث شکننروزانه این آسیب به ناخن وارد می

ها ارتباط مستقیم با شکنندگی ناخن دارد. هر چه ناخن بلندتر باشد، بلندی ناخن -۲

کنم که همیشه شکنندگی آن بیشتر است و به کسانی که این مشکل را دارند توصیه می

 های خود را کوتاه نگه دارند.ناخن

کنند( ها استفاده میون از حاللها )چها، آهنگرها و پزشکشغل افراد: نجارها، کفاش -3

 کنند.معموال شکنندگی ناخن را تجربه می

شود ولی کسانی که با باعث شکنندگی ناخن نمی الک زدن و پاک کردن مداوم: الک -4

کنند، در معرض آسیب ناخن هستند فاصله زمانی خیلی کم الک خود را با استون پاک می

 دست و پاچون استون ماده حالل است. ناخن های 

تر سن و سال هم ارتباط مستقیم با شکنندگی ناخن دارد. هر چه سن باالتر و فرد مسن -۵

تر است، شکنندگی ها چون ناخن آنها نازکشود. در خانمباشد، شکنندگی ناخن بیشتر می

 ها بیشتر است.ناخن

وند. شهای پوستی هم موجب شکنندگی ناخن میهای پوستی: بعضی بیماریبیماری -6 

 کسانی که مشکل خشکی پوست دارند شکنندگی ناخن هم دارند.

ای دارند، مخصوصا کسانی که دچار کمبود آهن یا روی کسانی که کمبودهای تغذیه -۷

 را کمتر دارند در معرض شکنندگی ناخن هستند. Eو  A ،B ،C ،Dهای هستند یا ویتامین

ناخن می شود. کم خونی وضعیتی  کم خونی ناشی از فقر آهن نیز باعث شکنندگی -8



است که در آن، تعداد یا اندازه گلبول های قرمز یا مقدار هموگلوبین موجود در خون کاهش 

 اکسیدکربن بین خون و سلول ها دچار اختالل می شود.یافته و تبادل اکسیژن و دی

 مشکالت غده تیروئید مثل کم کاری تیروئید. -9

وی ناخن ها مثل مانیکور کردن یا استفاده از ناخن مصنوعی یا انجام کارهای زیبایی بر ر -1۰

 کاشت ناخن نیز باعث شکنندگی ناخن می شود.

 

 هاتوصیه برای استحکام ناخن -8

های خود را به صورت چهارگوش بچینید، معموال های خود را بلند نگه ندارید و اگر ناخنناخن -1

 شود.شکنندگی آنها کمتر می

ها پرهیز کنید و با دستکش کار نندگی ناخن مانند تماس مستقیم با شویندهاز عوامل شک -۲

طوری که ابتدا دستکش نخی و روی آن دستکش پالستیکی بپوشید، و یا از دستکش کنید، به

دوالیه استفاده کنید که الیه داخلی آن پوشش نخی داشته باشد، زیرا استفاده از دستکش 

دن دست ها و نرم شدن ناخن ها و شکنندگی بیشتر های پالستیکی ساده موجب عرق کر

دهد و در سفتی و سختی آنها می شود. کلسیم حدود یک درصد حجم ناخن را تشکیل می

 شکندگاه ناخن در اثر کمبود کلسیم نمیگونه دخالتی ندارد. پس هیچناخن هیچ

 های سرد پرهیز کنید. از حضور بیش از حد در محیط -3

های گیاهی استفاده ب و مرطوب نگه دارید. توصیه ما این است که از روغنها را چرناخن -4

شویید، یک یا دو الیه ها را میکنید، مانند روغن زیتون و روغن بادام. هر روز بعد از اینکه دست

 ها بمالید.ها را به ناخناز این روغن

ها موثر است. هر چه نکننده هم برای جلوگیری از شکنندگی ناخهای مرطوب و نرمکِِرم -۵

ها کمتر ها در روز بیشتر باشد، به همان مقدار شکنندگی ناخنتعداد دفعات چرب کردن ناخن

 شود.می

 سعی کنید کمتر از الک و استون استفاده کنید. -6

عالوه بر قرار دادن میزان کافی شیر و پروتئین در برنامه غذایی می توانید مقداری ژالتین  -۷

 یوه مخلوط کرده و میل کنید.نیز در آب م

 اگر دچار کم خونی هستید، آن را درمان کنید. -8

نکته مهم در درمان کم خونی فقر آهن آن است که باید درمان را تا یکی دو ماه پس از رفع 

 کامل عالیم و عوارض ادامه داد تا ذخایر مغز استخوان نیز از آهن سیراب شوند.



 


