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 روزاسه

چیست و چرا ایجاد می شود؟ روزاسه )آکنه روزاسه(بیماری   

هی تیواری رٍساسِ ًَػی تیواری التْاتی پَست است کِ در تشرگساالى ایجاد هی ضَد ٍ تا قزهشی قسوت هزکشی غَرت ٍ ایجاد جَش ّای چزکی هطخع 

هختلفی را در ایجاد ایي تیواری دخیل داًستِ اًذ، اها تطَر قطغ ًوی تَاى ػلت گزدد. تیطتزیي ضیَع تیواری در دِّ ّای سَم چْارم سًذگی است. ػَاهل 

 هطخػی را تزای آى هطزح کزد. تِ ػٌَاى هثال ٍجَد ًَػی هایت )ًَػی حطزُ ریش( را تا ایجاد تیواری هزتثط هی داًٌذ.

چه عالیمی دارد؟  بیماری روزاسه  

ٍسط غَرت هی ضَد. تِ ػٌَاى هثال تواس تا گزها یا ًَر خَضیذ ٍ یا حتی خَردى غذاّای گزم هی تَاًذ در هزاحل اٍلیِ، تیوار تزاحتی دچار قزهشی قسوت 

ٍسط سثة قزهشی پَست غَرت ٍ گزگزفتگی ضَد. تؼذ اس هذتی ایي قزهشی تػَرت ثاتت تاقی هی هاًذ ٍ هی ضَد ٍ رگ ّای ریش ٍ تزجستِ را رٍی قسوت 

ذ. ًیوی اس تیواراى دچار درگیزی چطن ّن ّستٌذ. ایي درگیزی هی ًّای چزکی ّن تز رٍی غَرت ایجاد ضَ غَرت دیذ. تا گذضت سهاى هوکي است جَش

 تَاًذ تػَرت احساس خطکی، اضکزیشش، درد یا تاری دیذ تاضذ. 

 بیماری روزاسه چگونه درمان می شود؟

سیز اًجام هی ضَد:تیواری رٍساسِ درهاًی طَالًی هذت ٍ دضَار دارد. درهاى ایي تیواری تػَرت ّای   

تیوار تایذ اس ػَاهلی کِ سثة تحزیک ٍ قزهشی غَرت هی ضًَذ، پزّیش کٌذ. تِ ػٌَاى هثال تا گزهای تیص اس حذ تواس ًذاضتِ تاضذ ٍ اس ضذ   -1

 آفتاب هٌاسة استفادُ کٌذ.

ل هتزًٍیذاسٍل است کِ تایذ تا ًظز پشضک هی ضَد تزای درهاى جَش ّای غَرت اس دارٍّای هَضؼی استفادُ کزد. یکی اس ایي دارٍّای هَضؼی ص -2

 استفادُ ضَد. هحلَل ّای کلیٌذاهایسیي ٍ اریتزٍهایسیي ّن هی تَاًٌذ در درهاى تیواری هَثز تاضٌذ.

سی کدرهاى ّای خَراکی ضاهل استفادُ اس آًتی تیَتیک ّایی است کِ تایذ تا ًظز پشضک هػزف ضًَذ. اس جولِ ایي آًتی تیَتیک ّا هی تَاى تِ دا -3

 سیکلیي، هیٌَسیکلیي ٍ تتزاسیکلیي اضارُ کزد. 

 در هَارد خاظ تزای تزطزف کزدى قزهشی ٍ ػزٍق هتسغ پَستی هی ضَد اس اًَاع خاظ لیشرّا استفادُ کزد. -4

 

 

 


