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 منگوله پوستی

 ؟چه هستندپوستی های منگوله 

هی کٌٌذ هٌگَلِ ّای پَستی بزجستگی ّای کَچکی بِ رًگ پَست ّستٌذ کِ در ًَاحی چیي دار بذى هاًٌذ گزدى ٍ سیز بغل ایجاد هی ضًَذ ٍ بسیاری فکز 

 کِ سگیل ّستٌذ. اها ایي بزجستگی ّای کَچک )ٍ اغلب پایِ دار( بزخالف سگیل هٌطا ٍیزٍسی ًذارًذ ٍ بِ ّویي دلیل هسزی ًیستٌذ. 

 د؟ندر چه افرادی ایجاد می شوه های پوستی بیشتر در منگول

سالگی دیذُ هی ضًَذ. ایي ضایؼات در سًاى بیطتز اس هزداى ضیَع دارًذ ٍ تخویي هی  03سال ضایغ ًیستٌذ ٍ بؼذ اس  03هٌگَلِ ّای پَستی در سي کوتز اس 

ی پَستی در افزادی کِ ٍسى باالیی دارًذ، ضایؼتز ّستٌذ. هوکي است ًَػی % اس بشرگساالى دارای حذاقل یک هٌگَلِ پَستی ّستٌذ. هٌگَلِ ّا52سًٌذ کِ 

 استؼذاد خاًَادگی بزای ایجاد ایي ضایؼات ٍجَد داضتِ باضذ.

 ؟منگوله های پوستی چه شکلی دارند و چه عالیمی ایجاد می کنند

است. هوکي است هٌگَلِ رًگ ٍ یا بِ رًگ پَست ٍ یا قَُْ ای  هیلیوتز بز رٍی پَست ظاّز هی ضَد 2تا  1ّز هٌگَلِ پَستی بصَرت بزجستگی با قطز 

بز رٍی پلک  پَستی هسطح باضذ ٍ یا پایِ داضتِ باضذ. ضایؼتزیي هحل ایجاد هٌگَلِ پَستی سیز بغل ٍ بؼذ ًاحیِ گزدى است. البتِ هوکي است ایي ضایؼات

. ّوچٌیي ٍ حساس ضًَذارًذ، اها هوکي است در اثز سایص یا تواس با لباس تحزیک ّا یا کطالِ راى ّن ایجاد ضًَذ. هؼوَال هٌگَلِ ّای پَستی ػالهت ًذ

 ُ هٌگَلِ ّای پایِ دار دٍر پایِ خَدضاى پیچ هی خَرًذ ٍ دردًاک ٍ هتَرم هی ضًَذ. گا

 ؟د ندرمان می شوچگونه منگوله های پوستی 

ػالهت باضٌذ، اگز هٌگَلِ ّای پَستی بِ حال خَدضاى گذاضتِ ضًَذ، هؼوَال اس بیي ًوی رًٍذ. اس آًجا کِ ایي ضایؼات پَستی بذخین ًوی ضًَذ، اگز بذٍى 

ٍ بْتز ضَد. بزای ایي هی ضَد آى ّا را بِ حال خَدضاى رّا کزد، اها بزخی توایل دارًذ ایي بزجستگی ّای سضت اس بیي بزًٍذ ٍ ظاّز پَست آى ّا سیباتز 

هٌظَر پشضکاى هتخصص پَست اس رٍش ّای هختلفی بزای بزداضتي هٌگَلِ ّای پَستی استفادُ هی کٌٌذ. بزداضتي هٌگَلِ ّای پَستی تحت بی حسی 

 هَضؼی اًجام هی ضَد ٍ دردی ًذارد. 

 

 


