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 زرد زخم

 زرد زخم چیست و چرا ایجاد می شود؟

 زرد زخن ًَعی عفًَت سطحی ٍ ٍاگیردار پَست است کِ تَسط تاکتری ّا ایجاد هی شَد.

 زرد زخم بیشتر در چه افرادی ایجاد می شود؟

 زرد زخن  تیشتر کَدکاًی را گرفتار هی کٌذ کِ در ًَاحی شلَغ ٍ پرازدحام زًذگی هی کٌٌذ.  ایي عفًَت پَستی در پسر تچِ ّا شایع تر است

ّوچٌیي در فصل ّای گرم سال  )شایذ ترای ایي کِ تیشتر شیطٌت هی کٌٌذ ٍ پَستشاى تیشتر آسیة هی تیٌذ ٍ دچار عفًَت هی شَد( ٍ

 شیَع تیشتری دارد. 

 زرد زخم چگونه ظاهر می شود و شکل ضایعات آن چگونه است؟

 زرد زخن تیشتر تر رٍی صَرت ٍ اًذام ّا ایجاد هی شَد. اٍل ضایعات آب دار ایجاد هی شًَذ کِ تعذ هرکس آى پارُ هی شَد ٍ دلوِ زرد رًگی

. تِ عثارت دیگر ضایعات زرد زخن شثیِ تِ زخن ّایی سطحی تا دلوِ زرد ّستٌذ ٍ هعوَال درد ًذارًذ. تیوار ایجاد هی کٌذ کِ زیر آى قرهس است

 ّن دچار تة یا عالین دیگری ًیست. 

 زرد زخم چه عوارضی دارد؟ 

ذ از زرد زخوی کِ تا ًَع خاصی ّفتِ تع 3تا  1تِ دًثال ًَع خاصی  از زرد زخن هوکي است کلیِ ّا گرفتار شًَذ.ایي ًَع درگیری کلیِ هعوَال 

از تاکتری ایجاد شذُ است، ظاّر هی شَد. ّوچٌیي در کَدکاى کن سي سال، اگر زرد زخن توَقع ٍ تذرستی درهاى ًشَد، هوکي است عاهل 

 عفًَت از پَست تِ دیگر هٌاطق تذى هثل استخَاى ٍ ریِ راُ پیذا کٌذ ٍ سثة عفًَی شذى ایي هٌاطق شَد.

 درمان می شود ؟زرد زخم چگونه 

اشذ ترای درهاى زرد زخن تایذ آًتی تیَتیک تجَیس شَد. آًتی تیَتیک تجَیسی هی تَاًذ خَراکی تاشذ )سفالکسیي یا کلَگساسیلیي( ٍ یا هَضعی ت

رات( )هَپیرٍسیي(.  از کرم هَپیرٍسیي هی شَد ترای پیشگیری از زرد زخن در هٌاطقی از پَست کِ آسیة دیذُ اًذ )هثل هحل گسش حش

 استفادُ کرد. 
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