
 

 www.vanakclinic.comتاًک اطالعاتی پَست ٍ زیثایی دکتر هْذی ایسدی   

 

 

                           Dermatologist -Dr.Mehdi Izadi             دکتر مهذی ایزدی متخصص پوست

   

 

 کهیر

 کهیر چیست و در اثر چه عواملی ایجاد می شود؟

ستی است کِ هی تَاًذ در اثر تحریک شذى سیستن ایوٌی تذى تَسط عَاهل هختلف ایجاد شَد. کْیر را تِ دٍ ًَع حاد ٍ کْیر ًَعی تیواری پَ

ّفتِ. از جولِ علل ایجاد کْیر هی شَد تِ  6ّفتِ هی هاًذ ٍ ًَع هسهي تیواری تیشتر از  6هسهي تقسین هی کٌٌذ. ًَع حاد تیواری کوتر از 

 تِ ترخی از عفًَت ّا ٍ یا خَردى ترخی ذااّا اشارُ کرد. تِ دًثا  توا  تا ایي هحر  ّا، ارر تذى حسا  تاشذ، هصرف ترخی از دارٍّا، اتتال

 سیستن ایوٌی تذى تراًگیختِ هی شَد ٍ ضایعات پَستی تِ شکل کْیر ایجاد هی کٌذ. 

 کهیر با چه عالیمی همراه است؟ 

هشخص کِ هی تَاًٌذ تِ رًگ قرهس یا کن رًگ تر از پَست تاشٌذ. ایي ضایعات تشذت  ضایعات کْیری پَست ضایعاتی ّستٌذ ترجستِ تا حاشیِ

 42خارش دار ّستٌذ ٍ تا فشار دادى از رٍی پَست هحَ هی شَد. یادتاى تاشذ ضایعات کْیری هعوَال هذت کوی تاقی هی هاًٌذ ٍ در کوتر از 

ایجاد شَد، اها ّر ضایعِ تِ تٌْایی هعوَال در حذ چٌذ ساعت تر رٍی تذى هی ساعت از تیي هی رًٍذ. الثتِ هوکي است در جای دیگر تذى کْیر 

 هاًذ. 

 کهیر چه انواعی دارد؟

ری کْیر اًَاع هختلفی دارد. تجس کْیر هعوَلی کِ در تاال تِ آى اشارُ شذ، اًَاع دیگر کْیرّا ّن ایجاد هی شًَذ. تِ عٌَاى هثا  کْیر فشا

ى رٍی پَست ایجاد هی شَد.یا کْیر آفتاتی کْیری است کِ تِ دًثا  توا  تا ًَر خَرشیذ ایجاد هی شَد. کْیری است کِ تِ دًثا  فشار داد

 کْیر ًاشی از توا  تا آب ّن دارین کِ هی تَاًذ تِ دًثا  توا  تا آب ایجاد شَد. ایي کْیرّا را کْیرّای فیسیکی هی ًاهٌذ. 

 کهیر چگونه درمان می شود؟

از توا  تا هَاد هحر  شایع )از جولِ ترخی از دارٍّا( پرّیس کرد. در تیشتر هَارد دارٍّای اصلی ترای درهاى کْیر آًتی ترای درهاى کْیر تایذ 

ّیستاهیي ّا ّستٌذ. ترخی از آًتی ّیستاهیي ّا تیشتر خَاب آٍر ّستٌذ )هاًٌذ ّیذرٍکسی زیي( ٍ تْتر است در ٌّگام شة هصرف شًَذ ٍ 

کوتر خَاب آٍر هی تاشٌذ )فکسَفٌادیي( ٍ هی شَد در طَ  رٍز ّن از آى ّا استفادُ کرد. در صَرت عذم پاسخ تِ  ترخی از آًتی ّیستاهیي ّا

 .ای از تیي تردى کْیر استفادُ کٌذدرهاى هوکي است پسشک تصوین تگیرد از درهاى ّای دیگری تر

 

 


