 )2پَست خَد را تویش ًگِ داریذ ،تزای ایي هٌظَر

 )5آسَدگی رٍاًی داضتِ تاضیذ.سؼی کٌیذ خَاب

اس غاتًَْای هالین ٍ یا ضَیٌذُ ّای غیز غاتًَی

هزتة ٍ استزاحت کافی داضتِ تاضیذ ٍ حتی االهکاى

(پي ّا) استفادُ ًواییذ  -غاتًَْای گَگزدی

اس فطارّای رٍحی ٍ ػػثی تپزّیشیذ .

هٌاسة ًیست ٍ گاّا هضز است.

 )7اس ٍرسش ٍ پیادُ رٍی غفلت ًکٌیذ

 )3اس هالیذى کزهْا ٍ پوادّای هختلف تذٍى

 )8درهاى طثی تزای جَضْای التْاتی ٍ ًسثتا ضذیذ

تجَیش پشضک اجتٌاب ًواییذ.

در پیطگیزی اس تجا هاًذى دایوی جَضگاُ هفیذ ٍ

اغلة هَارد تَغیِ ّایی کِ تَسط سالٌْای

هَحز است.

دااگشنه علىم زپشکي مشهد

تح
مرکز قيقات بيماري اهي پىست وسالک

آکنو و راه اهي ردمان آن

آرایطی ٍ سیثایی ارائِ هی ضَد غیز ػلوی ٍ حتی
هضز است.
 )4ضذ آفتاب هٌاسة تزای پَست ّای جَضذار،
اغلة تایستی فاقذ چزتی ( تِ اغطالح OIL :
 ) FREEتاضذ .اگز در غَرت خَد احساس
خطکی ٍ کطیذگی هی کٌیذ ایي هَضَع تا
هػزف ضذ آفتاتْای فاقذ چزتی تٌاقضی ًذارد سیزا
ایي تزکیثات رطَتت کافی را تْوزاُ دارًذ ٍ فقط
فاقذ چزتی اضافی هی تاضٌذ.
 ) 5تا تَغیِ افزاد غیز هتخػع خَد را اس هػزف
غذاّا ٍ ًؼوتْای هختلف هحزٍم ًکٌیذ ،اگز ٍاقؼا
خَدتاى تاحیز تزخی خَراکی ّا را در تطذیذ
جَضْایتاى تجزتِ کزدُ ایذ تْتز است در هػزف
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فلىشیپ آسیب شناسي پىست

آکنو یا جىش رغور جىاني

یکی اس ضایغ تزیي تیواری ّای پَستی اًساى کِ
فزضیات سیادی در هَرد ػلل پیذایص ٍ درهاى آى
هطزح ضذُ ،آکٌِ یا جَش غزٍر جَاًی است .ایي
تیواری در تسیاری اس جَاًاى در سٌیي تلَؽ پذیذ
هی آیذ ٍ ضذت آى در افزاد هختلف هتفاٍت است

ٍ اکخزاً پس اس سي تیست ٍ پٌج سالگی تْثَد هِی
یاتذ .
جَش ّای غزٍر تِ غَرت داًِ ّای قزهش ،جَش
ّای سز سیاُ  ٍ ،تَدُ ّای سفتِ سیز پَستی در
ًاحیِ گًَِ  ،تیٌی  ،پیطاًی  ،پطتِ گزدى ٍ ،

قسوت فَقاًی پطت ٍ سیٌِ ظاّز هی ضًَذ .ایي
جَش ّا در پایِ یک هَ تِ ٍجَد هی آیٌذ ٍ ًاضی
اس التْاب در ریطِ هَ ّستٌذ.
پیذایص آکٌِ ًاضی اس یک ػلت خاظ ًیست تلکِ
چٌذیي ػاهل در پیذایص ٍ ضذت آى ًقص دارًذ:

-1تغییزات َّرهًَی دٍراى تلَؽ.
 -2ارث.
 -3هیکزٍب ّا.

 -4هػزف تزخی دارٍّا تخػَظ کزهْایی کِ اغلة
تِ هٌظَر آرایطی استفادُ هی ضًَذ.
-5گاّا تزخی اس غذاّا ٍ تٌقالت ًیش در تزٍس تیواری
هَحز است.
ضایذ هْوتزیي ػاهل ایجاد کٌٌذُ آکٌِ تغییزات

اس جولِ ایي دارٍّا هی تَاى تِ هػزف ٍیتاهیي

َّرهًَی سهاى تلَؽ تاضذ .در ٌّگام تلَؽَّ ،رهَى

 ،B12ریفاهپیي  ،ایشًٍیاسیذ ٍ تخػَظ

ّای جٌسی افشایص هی یاتٌذ ٍ تاػج افشایص تزضح

َّرهًَْای جٌسی (کِ اغلة تِ هٌظَر افشایص

چزتی پَست هی ضًَذ .ایي تغییزّ ،وزاُ تا اًسذاد

ٍسى یا افشایص تَدُ ػضالًی استفادُ هی ضَد)

دّاًِ هَ سهیٌِ را تزای رضذ هیکزٍب ٍ التْاب غذد

اضارُ کزد .

چزتی غَرت ٍ ،پیذایص جَش فزاّن هی آٍرًذ.

آکٌِ ضذیذ در خاًن هوکي است ًطاًِ اختالل

چَى اغَالً در پیذایص جَش غزٍر ،پَست چزب ٍ

َّرهًَی تاضذ.

اًسذاد دّاًِ هَ ًقص تسیار هْوی دارًذ؛ ضستي
چزتیْای پَست تا غاتًَْای هالین ٍ غیز هحزک،
اجتٌاب اس هػزف دایوی کزهْای آرایطی ٍ هاسک
ّا ٍ پوادّا در پیطگیزی ٍ کٌتزل ایي تیواری هفیذ
است.
هػزف تزخی دارٍّا هوکي است هَجة تطذیذ
جَش ّای غزٍر ضَد.

مراقبت از پىست مستعد جىش

تزای درهاى جَش تایذ یک سزی اقذاهات ٍ
تَغیِ ّای تْذاضتی را اجزا ًوَد ٍ ًیش تا هزاجؼِ
تِ پشضک ٍ دریافت دارٍّای هٌاسة تِ هقاتلِ تا
آى پزداخت .
تَغیِ ّای هْن
 )1جَش ّا را دستکاری ًکٌیذ ٍ آًْا را تا فطار
خالی ًکٌیذ.

