آکنه و درمان آن

آکٌِ یب ّوبى جَشّبی غَرت یکی اس ثیوبریّبی ضبیؽ در جَاًبى است ،اهب گبّی ایي
جَشّب در افزاد هیبًسبل ًیش دیذُ هیضَد .آکٌِ ،ثسیبر ضبیؽ است ٍ غبلجبً در سهبى ثلَـ
ضزٍؼ هیضَد .در ایي دٍرَُّ ،رهَىّبی جٌسی هزداًِ (آًذرٍصىّب) در پسزاى ٍ دختزاى
افشایص هییبثٌذ ٍ فؿبلیت غذد چزثی را ثبال هیثزًذ ،در ًتیجِ چزثی ثیطتزی تَلیذ هیضَد .
آکٌِ یک ثیوبری هشهي است کِ پیبسّبی هَ ٍ غذد چزثی پَست را درگیز هیکٌذ .غذد چزثی
پَست یب غذد سجبسِ در درم (الیِ هیبًی پَست) قزار دارًذ .در ایي ثیوبری غذد چزثی
هسذٍد هیضًَذ ٍ جَش ٍ کیست ثِ ٍجَد هیآیذ .
ًحَُ ایجبد آکٌِ
غذد چزثی ،چزثی (سجَم) تَلیذ هیکٌٌذ کِ در حبلت طجیؿی اس راُ پیبس یب فَلیکَل هَ ثِ سطح
پَست هیآیذ .اهب هوکي است سلَلّبی پَست ،پیبس هَ را هسذٍد کزدُ ٍ هبًؽ راُ یبفتي
چزثی تزضحضذُ اس غذد چزثی ثِ سطح پَست ضًَذ .
ثب هسذٍد ضذى پیبس هًََ ،ؾی ثبکتزی پَست ثِ ًبم “پزٍپیًَی ثبکتزیَم آکٌِ” در درٍى آىّب
رضذ هیکٌذ ٍ التْبة را سجت هیضَد .آکٌِ اس راُّبی سیز ایجبد هیضَد :
 اًسذاد ًبکبهل پیبس هَ ،آکٌِ سزسیبُ را تَلیذ هیکٌذ کِ یک پالک ًخَدهبًٌذ سیبُ است .
 اًسذاد کبهل پیبس هَ ،آکٌِ سزسفیذ را تَلیذ هیکٌذ کِ یک پالک ًخَدهبًٌذ سفیذ است .

ؾفًَت ٍ التْبة ،اًَاؼ سزسفیذ را تَلیذ هیکٌذ .
ثبالخزُ ،پیبسّبی هَ هسذٍد ضذُ ٍ هیتزکٌذ ٍ چزثی ،سلَلّبی پَست ٍ ثبکتزی را ثز رٍی
پَست رّب هیکٌٌذ .ثذیي تزتیت ،جَش ٍ ضبیؿِ ثز رٍی پَست آسیت دیذُ ثِ ٍجَد
هیآیذ .ضبیؿِ اٍلیِ در آکٌِ« ،کَهذٍى» ًبم دارد.
آکٌِ هیتَاًذ سطحی ثبضذ کِ در ایي حبلت جَش ثذٍى آثسِ دارین ٍ یب ؾویق ثبضذ کِ در
ایي حبلت ،جَشّبی هلتْت در سیز پَست ثِ ٍجَد هیآیٌذ ٍ کیستّبی پز اس چزکی را
تَلیذ هیکٌٌذ کِ پبرُ ضذُ ٍ آثسِّبی ثشرگتز را ایجبد هیکٌٌذ .
درهبى آکٌِ
ّذف اس درهبى آکٌِ ثِ حذاقل رسبًذى ثبفت تزهیوی ثزجبی هبًذُ ٍ ثْجَد غبّز فزد است.
درهبى خبغی کِ تَسط پشضک اًجبم هیضَد ،ثز ایي پبیِ است :
سي ًَجَاى ،سالهت ؾوَهی ٍ تبریخچِ پشضکی ٍیضذت آکٌِتحول ًَجَاى در ثزاثز دارٍّب ،رٍشّب ٍ درهبىّبی خبظاًتػبرات درثبرُ سیز ثیوبریدیذگبُ ٍ اًتخبة ضوبدرهبى آکٌِ ضبهل دارٍدرهبًی هَضؿی ٍ ؾوَهی خَاّذ ثَد .ثستِ ثِ ضذت آکٌِ ،دارٍّبی
هَضؿی (کِ ثز رٍی پَست هبلیذُ هیضًَذ) یب ؾوَهی (کِ ثِ طزیق خَراکی هػزف هیضَى)
هیتَاًٌذ تَسط پشضک تجَیش ضًَذ .در ثزخی هَارد تلفیق دٍ رٍش هَضؿی ٍ ؾوَهی ثِ کبر
هیرٍد.
*درهبىّبی هَضؿی
ایي دارٍّب ضبهل هَارد سیز است:
 ثٌشٍئیل پزاکسبیذ کِ ثبکتزی “پزٍپیًَی ثبکتزیَم آکٌِ” را هیکطذ . آًتی ثیَتیک ّب کِ رضذ ثبکتزی “پزٍپیًَی ثبکتزیَم آکٌِ” را ثِ تبخیز افکٌذُ یب هتَقفهیکٌٌذ.

 کزم “تزتیٌَییي” تَلیذ آکٌِ جذیذ (کَهذٍى) را هتَقف کزدُ ٍ ثِ تَلیذ سلَلّبی جذیذ ٍاس ثیي ثزدى جَشّب کوک هیکٌذ.
 "آدا پبلي" کِ تَلیذ کَهذٍى (ضبیؿِ اغلی آکٌِ) را کبّص هیدّذ .*درهبىّبی ؾوَهی
دارٍّبی ؾوَهی یب آًتی ثیَتیک ّبی خَراکی ،غبلجبً در درهبى آکٌِ هتَسط تب ضذیذ تجَیش
هیضًَذ ٍ هیتَاًٌذ ضبهل هَارد سیز ثبضٌذ :داکسی سیکلیي ،اریتزٍهبیسیي ٍ تتزاسیکلیي .
آًتی ثیَتیکْبی خَراکی ثبیذ حذاقل ّ 6-8فتِ ٍ حذاکثز  4هبُ یب ثیطتز در ثیوبراًی کِ
درهبًْبی دیگز را ًوی تَاًٌذ تحول کٌٌذ ،استفبدُ ضَد .ثؿالٍُ هی تَاى ّوشهبى دارٍّبی
هَضؿی هثل رتیٌَئیذّبی هَضؿی را ًیش ثِ کبر ثزد .اس طزفی هوکي است ثب قطؽ دارٍ،
ضبیؿبت ؾَد کٌٌذ کِ در ایي هَرد درهبى ثبیذ اداهِ پیذا کٌذ.
اگز ضبیؿبت آکٌِ ای پس اس درهبى آًتی ثیَتیک ثذتز ضذ ،هقبٍهت ثبکتزی یب ٍجَد آکٌِ ثب
ثبکتزیْبی گزم هٌفی هطزح است کِ در ایي غَرت ثبیستی حتوب ثب پشضک هطَرت ضَد تب
آًتی ثیَتیک تجَیشی تغییز کٌذ ٍ در ثؿضی هَارد رتیٌَئیذّبی خَراکی (ایشٍتزتیٌَئیي)
تجَیش ضَد.

درهبى آکٌِ ضذیذ ،کیستی یب التْبثی
در درهبى آکٌِ ضذیذ کیستی یب التْبثی ًَجَاًبى اس “ایشٍتزیتیٌَئیي” استفبدُ هیضَد کِ یک
دارٍی خَراکی است ٍ اس ثزجبی هبًذى ثبفت تزهیوی جلَگیزی هیکٌذ .
ایشٍتزی تیٌَئیي ثب کبّص اًذاسُ غذد چزثی ،تطذیذ ریشش سلَلّبی پَست ٍ تبثیز ثز رٍی
پیبس هَ ،تَلیذ آکٌِ را کبّص هیدّذ.
ایي دارٍ در ًَد درغذ ثیوبراى ،آکٌِ را اس ثیي هیثزد ،اهب هیتَاًذ ؾَارؼ جبًجی هْوی داضتِ
ثبضذ .تَجِ ثِ ایي ًکتِ ضزٍری است کِ حتوبً قجل اس استفبدُ اس ایي دارٍ ثب پشضکتبى
هطَرت کٌیذ.

چٌذ تَغیِ


ثب تَجِ ثِ ایي هَضَؼ کِ ؾبهل آکٌِ چٌذ فبکتَری است ٍ ؾذم تؿبدل َّرهًَی،
استزس ،چزثی پَست ٍ صًتیک در ثزٍس آى ًقص دارًذ ،درهبى آکٌِ خػَغب در خبًوْب
ثبیذ پس اس ثزرسی کبهل اس لحبظ َّرهًَی اًجبم پذیزد .ثؿالٍُ ثبیذ ثِ آًْب هتذکز ضذ
کِ ثؿضی آًتی ثیَتیکْب ثب دارٍّبی جلَگیزی کٌٌذُ حبهلگی تذاخل دارًذ ٍ ثبؾث
افشایص ضبًس ثبرداری هیطًَذ ،لذا در غَرت هػزف آًتی ثیَتیکْب  ،جْت پیطگیزی
اس ثبرداری ثبیذ ثب پشضک هتخػع سًبى ٍ سایوبى هطبٍرُ اًجبم دٌّذ.
 اس ًَضیذًیّبی داـ هثل چبی ،غذاّبی تٌذ ٍ ًَضیذًیّبی کبفئیيدار ثپزّیشیذ .
 اس پَست غَرتتبى در ثزاثز ًَر خَرضیذ ثِ خَثی هحبفػت کٌیذ .
 اس خبریذى ،هبلص دادى ٍ هبسبص دادى پَست غَرت ثپزّیشیذ ،سیزا هبلص پَست سجت
ثذتز ضذى قزهشی ٍ ثزافزٍختگی چْزُ هیضَد .
 اس گزم ضذى سیبد ثذًتبى جلَگیزی کٌیذ .
 اگز هیخَاّیذ ٍرسش کٌیذ ،در هحیطّبی خٌک ثِ ٍرسش ثپزداسیذ .
 اس هػزف هَاد آرایطی ٍ کزمّبی تحزیککٌٌذُ پَست ثْپزّیشیذ .
 اسپزیّبی هَ را رٍی پَستتبى ًپبضیذ .
 سؿی کٌیذ آراهص خَد را حفع کٌیذ .درگیزی یب فطبر ضذیذ رٍحی ّن هیتَاًذ سجت
ضزٍؼ یب تطذیذ ایي ثیوبری ضَد.
 اس ضذآفتبة یب هَاد آرایطی ثذٍى چزثی استفبدُ کٌیذ .
 در هؿزؼ ثبد ضذیذ قزار ًگیزیذٍ .سش هستقین ثبد (پٌکِ ،کَلز یب ضیطِ ثبس اتَهجی ل)
هیتَاًذ ثبؾث ثزافزٍختِ ضذى ٍ ضذت ثیوبری ضَد .

