درمان
سزهبدرهبًی(یخ سدى سلَلّب ثزای تخزیت آًْب) .ایي
اقذام در هطت اًجبم هیگیزد ٍ ثِ ثیَْضی ًیبس ًذارد ٍ
ثبعث خًَزیشی ًویگزدد .هوکي است در حیي عول
یخسدى اًذکی درد ٍ آسار ایجبد گزدد ٍ درد هوکياست
پس اس گزم ضذى هجذد  ،اًذکی سیبد ضَد .گبّی ثزای

آیازگیلَابٍخًدیخًدازبیهمیريود؟
اغلت سگیلّب خَد ثِ خَد ًبپذیذ هیضًَذ اگزچِ هوکي

است هبُّب ٍ حتی سبلْب ثِ طَل اًجبهذ تب ًبپذیذ ضًَذ.
اهب ثعضی اس سگیلّب ّن خَد ثِ خَد اس ثیي ًویرًٍذ.
پشضکبى ٌَّس هطوئي ًیستٌذ کِ چزا ثعضی سگیلّب ثِ
خَدی خَد ًبپذیذ ضذُ ٍ ،ثعضی دیگز ًویضًَذ.

تخزیت سگیلّب  2-5ثبر درهبى در ّفتِ السم است.
جزاحی الکتزیکی (استفبدُ اس گزهب ثزای تخزیت
سلَلّب) .ایي درهبى هیتَاًذ در یک ثبر ٍیشیت در
هطت اًجبم پذیزد ٍلی ثْجَدی هذت ثیطتزی طَل

دااگشنه علىم زپشکي مشهد

تح
مرکز قيقات بيماري اهي پىست وسالک

گی
زل

هیکطذ ٍ عفًَتّبی ثبکتزیبی ثبًَیِ ٍ ایجبد جَضگبُ
ضبیعتز است .در صَرتی کِ تحت جزاحی الکتزیکی
قزار ثگیزیذ ،در هحل درهبى تبٍلی (گبّی ّوزاُ ثب
خَى) ایجبد خَاّذ ضذ.سقف تبٍل ثذٍى درهبى اضبفی
ظزف  10 - 14رٍس ثبس هیضَد یب جَضگبُ کوی ثبقی
خَاّذ هبًذ یب اصالً دچبر جَضگبُ ًویضَیذ.

پستالکتريویکی src@mums.ac.ir :
يب سایتwww.mums.ac.ir/src:
تلفه8410135- 8012933:
متخ
تهیو کننده :دکتر بیتا کیافر -صص پىست

عًاملافسایشدَىدٌخطر

گی
زل

اوًاعزگیل

سگیل یک ثزجستگی پَستی اس ًَع ضبخی است کِ
عبهل آى ٍیزٍس است کِ ثب اًذاسُّبی هتفبٍت دیذُ
هیضَد .سطح سگیل قبچ قبچ است کِ ثب اًذک
تحزیکی ضزٍع ثِ خًَزیشی جشئی هیکٌذ .در ًشد ّوِ
طجقبت ٍ افزاد در ّز سٌی ٍ در ّز ضزایطی هوکي
است دیذُ ضَد .دارای سزایت خفیفی اس فزد ثِ فزد ٍ
اس ًبحیِ ثِ ًبحیِدر یکفزدّستٌذ .در هحلْبیی هبًٌذ
کف دستْب  ،پبّب  ،کٌبرُ ًبخي  ،پطت دستْب ٍ سبیز
ًقبط ثذى دیذُ هیضَد .سیز تکبهلی آى هتفبٍت است
گبّی هبّْب ٍ گبّی سبلْب ثبثت هیهبًذ یب سیبد یب کن
هیضَد ٍ گبُ سٍدتز اس ایي هذت خَد ثخَد خَة
هیضَد ٍ اس ثیي هیرٍد .سگیلْب ثب اًذاسُ کَچک ضزٍع
ٍ ثشرگتز هیضًَذ ٍ سطحی خطي ٍ حذٍدی کبهال
ٍاضح دارًذ .هعوَال رًگی هطبثِ پَست دارًذ ٍلی
گبّی تیزُتز ّستٌذ .سگیلْب غبلجب ثِ صَرت
خَضِّبیی اطزاف یک سگیل هبدر ظبّز هیضًَذ.
سگیلْب

درد

ٍ

خبرش

ًذارًذ .

زگیلمعمًلی
ایي سگیل ثِ اًذاسُ ًخَد هیرسذ .رًگ آى سرد خبکستزی
ٍ سطح آى قبچ قبچ است ٍ اکثزا در پطت دستْب ٍ
اًگطت ٍ کٌبر ًبخي ٍ کف پب دیذُ هیضَد .
زگیلپُهجًاوان
ایي سگیل ثِ ثشرگی تِ سٌجبق تب عذس است پْي ثَدُ ٍ
ثِ رًگ پَست است ٍ در صَرت ٍ دستْب ثِ تعذاد سیبد

 استفبدُ اس حوبمّبی ٍاستخزّبی ضٌبی عوَهی.
 تزٍهبی پَست .
 سزکَة ایوٌی ًبضی اس دارٍّب یب ثیوبری .
پیشگیری
 oثزای جلَگیزی اس گستزش سگیلّب  ،آًْب را
ًخزاضیذ .سگیلّب ثب ثزشّب ٍ خزاشّبی کَچک ثِ
راحتی گستزش هییبثٌذ .
 oکفص ّبیی ثپَضیذ کِ هٌبست اًذاسُ پب ثبضٌذ .

ظبّز هیضَد .
زگیلپیران
ایي سگیل پْي ٍ ثِ رًگ قَُْای تب سیبُ است ٍ اس سي
 50سبلگی ثِ ثعذ تک تک ثِ تعذاد سیبد در پطت  ،ثبسٍ ٍ
صَرت پذیذ هیآیذ .
کىدیلًم
اطزاف هقعذ ٍ آلت تٌبسلی سگیلْبیی ّستٌذ کَچک ،
ًَک تیش  ،هتصل ثِ ّن  ،ثِ رًگ گَضت ٍ ثِ ضکل تبج
خزٍس کِ دائن ٍسعت یبفتِ ٍ سطح ثیطتزی را فزا
هیگیزًذ .سزایت ٍیزٍس کٌذیلَم ثَسیلِ هقبرثت است .

داريَا
دارٍّبی هَضعی هثل اسید سالیسیلیکخفیف
هوکي است ثزای تخزیت سگیلّب تجَیش ضًَذ .در ایي
صَرت اس دستَرالعولْبی رٍی ثستِثٌذی آًْب پیزٍی
کٌیذ .هوکي است ثزای کوک ثِ درهبى سگیلّب،
ترتیىًئیه  ،اسید رتیىًئیک یب بىسيئیلپراکساید
تجَیش گزدًذ .

