تشخیص

با مصرف يیتامیه َا بذن را تقًیت كىیذ

*تطریع هؼوَال تا ظهاى تطٍظ تخَضات پَستی

چٌاًچِ هقساض تاالی ٍیتاهیي ث ٍ ب موپلنس

آى،ػالئنهونياست
ًیست.قثلاظ 

اهناىپصیط

هػطف ضَز ،سیستن ایوٌی تسى تقَیت ذَاّس ضس.

ضیِ،زضز
ضثیِآپاًسیسیت،جوغضسىهایغزٍض 

الثتِ زض ایي هَاضز حتوا تایس ًظط پعضل هؼالج تاى

قلثییاسایطتیواضیّاتاضٌس.

ضاجَیاضَیس.

*ًسضتا آظهایص ذَى ،مطت هایغ تاٍل ّا ٍ
ًوًَِتطزاضیاظپَستاًجامهیگیطز.

با تايل َا چٍ كار بایذ كرد؟
تايلَا را دستكاری وكىیذ

درمان

چٌاى چِ هقساض ظیازی مطم ٍ پواز ضٍی پَست

ّسف اغلی زضهاى ػثاضت است اظ ترفیف

توالیس تا تحطیل پَست سثة تاذیط زض تْثَزی

اهناى ،مِ تطای ایي ماض
ذاضش ٍ زضز تا حس  

ذَاّیس ضس تٌاتطایي تْتط است تاٍل ّا ضا زستناضی

هؼوَال اظ زاضٍّای هالیسًی ٍ ذَضامی استفازُ

ًنٌیس .

هیضَز.زضزیضامِپساظپاكضسىتاٍلّا

از محلًل كاالمیه استفادٌ كىیذ .

تاقی هی هاًس ،هطنل هی تَاى زضهاى مطز ٍ

از پًشش مرطًب استفادٌ كىیذ حَلِ ای ضا زض

هتأسفاًِ ّیچ ضاُ قطؼی تطای زضهاى آى ٍجَز

آبسطزفطٍتطزٍُتؼساظآتنطیضٍیًاحیِغسهِ

ًساضز.

زیسُ قطاض زّیس ّ.ط چِ آب ذٌل تط تاضس احساس
تًصیٍ َای درماوی

تْتطی ذَاّیس زاضت .تاحیط ایي ػول هاًٌس قطاض

*زض ٍاى آتی ترَاتیس مِ تِ آى ًطاستِشضت یا

زازىیدضٍیپَستسَذتِاست.تِایيزلیلتْتط

پَزض جَ زٍسط اضافِ ضسُ تاضس .هسني هػطف

است اظ ضسیسى گطها تِ پَست آسیة زیسُ ًیع

مٌیس

جلَگیطیمٌیس .

تِ ایي غَضت مِ ّط  4ساػت  2ػسز قطظ

عفًوت ريی تايل را با یک محلًل ضذ عفًوی

استاهیٌَفيضاهیلمٌیس .

كىىذٌ بشًییذ .

دااگشنه علىم زپشکي مشهد

تح
مرکز قيقات بيماري اهي پىست وسالک

زوان ،عالئم و ردمان آن

متخ
تهيو کننده :دکتر احمد رضا طارهي -صص بيماریهاي پىست .

زوان

عًامل افسایش دَىذٌ خطر

لغت ظٍستط تِ هؼٌی تسوِ یا موطتٌس است .زض
تیواضی ظًٍا زضز ضسیس ٍ سَظًسُ ای تِ غَضت حاتت

*سيتاالی50سال

تیواضیظًٍاتِآتلِهطغاىتالغیيضْطتزاضز.ایي

زضطَلیلهسیطػػثیحسهیضَزٍتاٍلّای

*استطس

تیواضی هؼوَال زض افطازی ضخ هی زّس مِ ساتقِ

قطهعیچٌسضٍظتؼسزضهحلزضزظاّطهیضَزمِ

*ٍجَزیلتیواضیمِتاػجماّصهقاٍهتتسى

آتلِ هطغاى ضا زض سال ّای گصضتِ زاضتِ اًس ٍ

ضًگتاٍلّامنمنتِتیطگیهیگطایس.

ضسُتاضس.

ایي ٍیطٍس ضا تِ غَضت ًْفتِ زض ذَز جای

عالئم شایع

*استفازُاظزاضٍّایسطمَبمٌٌسُایوٌییاضس

زازُاًسٍ.یطٍسهَلسظًٍاٍآتلِهطغاىینیاست.

تاٍلّایقطهعٍزضزًاكمِاهناىزاضززضّطجایی

سططاى

تاٍلّای هٌطقِ ای یا ظًٍا؛ تاٍل ّای مَچنی

اظ تسى تِ ٍجَز آیٌس .ایي تاٍلّا چٌس ضٍظ پس اظ

*جطاحییاتاتاًسىاضؼِتِتسى

ّستٌس مِ جٌة ینسیگط زض هٌطقِ یل ػػة

آغاظػالئناٍلیِظاّطهیضًَس .تاٍلّاهؼوَالضٍی

*لَسوی یالٌفَم

هحیطی ٍ زض اهتساز هسیط آى پسیس هی آیٌس ٍ تا

یل ًَاض پْي زض اهتساز هسیط ضضتِ ّای ػػثی

زضز ٍ سَظش ّوطاُ است .ظًٍا هی تَاًس زض ّط

حسیزضیلًاحیِذاظپَستپسیسهیآیٌس .

سٌیضخزّس،اهازضافطازتاالی 50سالضایغتط

تاٍلّاغالثازضًاحیِقفسِسیٌِزیسُهیضًَسمِ

است .

الثتِ تٌْا زض یل ططف تسى گستطش هی یاتٌس .اظ

تیواضی ظًٍا تِ زلیل فؼال ضسى هجسز ٍیطٍس

ػالئن ضایغ ایي تیواضی هی تَاى تِ هَاضز ظیط اضاضُ

"ٍاضیسالظٍستط" است مِ زض زٍضاى مَزمی

مطز :

*ػفًَتتامتطیاییحاًَیِزضتاٍلّایظًٍا

تیواضیآتلِهطغاىضازضفطزسثةضسُاست.ایي

*تة ٍلطظذفیف

*زضزهعهي،ذػَغازضسالوٌساى،مِتاهاُّا

ٍیطٍس زض سیستن ػػثی تسى پٌْاى هی ضَز ٍ

*احساسمسالت

یاسالّازضهسیطضضتِّایحسیهحلقثلی

ٌّگاهی مِ سیستن ایوٌی تضؼیف هی ضَز ذَز

َْع،زلپیچِیااسْالذفیف
*ت 

تاٍلّاتاقیهیهاًس.

ضا تِ ضنل تیواضی ظًٍا ًوایاى هی مٌس ٍ.یطٍس

*زضز ضٍی قفسِ سیٌِ ،غَضت ،یا ضنن تط حسة

*ظذنقطًیِ

"ٍاضیسالظٍستط" جعء ذاًَازُ ٍیطٍس ّای

ًاحیِایمِگطفتاضضسُاست.

عًارض احتمالی

*عفونتدستگاهعصبیمركزی

