
  جوش صورت یا آکنه

 درمان بیشتر جنبه فراد درگیر میباشدا یک اختالل پوستی میباشد که در سنین نوجوانی شروع وتا آخر جوانی همراه یا جوش آکنه
دارندو به منظور جلوگیري ااز بوجود آمدن جوشـگاهاي    به منظور بهبودي موقتی تا ما داماي که تحت درمان دارویی قرار کنترل جوش صورت

 جـوش . بـروز میکننـد   شـبیه جـوش    ضایعات پوسـتی   چون خیلی از. جوش هستند واقعاً  دید که ضایعات  اول از همه باید  می باشد میقع
  .میشود دیده) غدد چربی فراوان میباشد که داراي   نواحی از بدن( بیشتر در نواحی سبوره 

همچنـین بـه   . ئو ل چرب نگه داشتن سـطح پوسـت میباشـند   گسترش دارند و مس پوست  در تمام سطح   بطور طبیعی    غدد چربی   
تراکم  بیشترین  ندارند و  وجود  دست و پا و لـب  این غدد در کف . بعضی مواد داراي خاصیت ضد میکروبی و قارچی هستند      علت دارا بودن    

  .میباشد پست  باالي  و قسمت  آنها در صورت ؛ سر ؛ سینه 

سر سیاه و سر سفید  بصورت  که  جوشهاي ریزي (  کومدون :د و بصورت انواع شکلها از قبیل  میشو دیده   بیشتر در صورت     جوش  
جوشـهاي بـزرگ و    (تو کیـس  ناجول  باالخره  و ) جوشهاي چرکی ( پاسچول ؛ )برجسته و قرمز رنگ جوشهاي (پاپول   ؛  )دیده میشوند    

  ).داراي عمق و مواد داخل آنها

  :علتهاي بسته شدن این دهانه ها شامل. گوناگون جوش بوجود میاید بعلتهاي  ربی از بسته شدن دهانه خروجی غدد چ

البتـه  . هورمـونی باشـد   یا عدم تنظیم  بودن  بعلت ارثی  که خود این میتواند  چربی در این غدد  زیادي    و ترشح    لیـدتو . 1
  . استه این مقدار طبیعی نیز حساسگاهی سطح هورمون در سطح طبیعی میباشد ولی پوست ب

  .رشد میکروب در دهانه غدد که باعث التهاب و بسته شدن این غدد میشوند . 2
یـا رژیـم غــذائی     که سوء تغـذیه  وجود دارد مثل افرادي     اختالل   کراتین دهانه    در تشکیل   ( اختالل در کراتینی شدن      . 3

  ).اخـتالل وجـود دارد    دیگـري ایـن   در بـدن آنهـا کــم میباشـد و یـا بعــلتهاي                چـرب ضـروري      دارند کـه اسـیدهاي      
ــوان  جوشـــهاي  ــورت را نمیتـ ــین  صـ ــا را  بـــرد ولـــی  بطـــور کامـــل از بـ ــوان آنهـ ــرل در آورد میتـ   .تحـــت کنتـ

صـابونهائی کـه    در کـل شستـشوي مکـرر نـواحی جـوش بـویژه بـا        . درمان این جوشها بستگی به نوع جوش انجام میگیرد    
مـوثر هـسـتند و در درمـان    تا حـد زیادي   از تشکیل جوش جـدید نمیگذارند بقایایی به جا   اسیدیته میباشند و از خود      

در درمـان  . صابونها در داروخانه ها موجودند و به عنـوان ضـد جـوش معرفـی میـشوند              این  . میباشند نیز کـمک کـننده     
  .که بستگی به نوع جوش و گسترش آن دارد. نیز استفاده میشود) میکروبی ( جوش از داروهاي ضد باکتري  

افـرادي  .  و از حوصله این بحث خارج هستنددارند که اختصاصی میباشند    دیگري نیز بسته به نوع جوش در درمان مصرف           داروهاي  
  .بــدتر شــدن جوشــها میگردنــد چــون باعــث : کــه داراي جـــوش میباشـــند بایــد از مــصـرف هــر گـــونه کـــرم یــا پـــماد اجـــتناب کننــد  

ترشـح چــربی و در معـرض هـواي     . افرادي هستند که منافذ پوست آنها به اصطالح باز میباشد و در داخل این منافذ بصورت سیاه دیده میشود      
براي از بین بردن آن میتوان از همان صـابونهایی کـه   . آزاد قرار گرفتن این چـربی باعث اکسید شدن آن میگردد و به صورت سیاه دیده میشوند      

  . استفاده کرد و همچنین از اسکراب صورت نیز میتوان کمک گرفتگفته شد

 در آن ناحیـه بعلـت التهـاب    باقــــی مانـدن لکـه    جـــــــوش صـــــــورت   یکــــی از عارضــــه هـاي   
 اري شـــوند احــتمال بوجــود آمــدن    جـوشـهایی که بیشـتر دستـــک .و فــعال بودن سیسـتم دفـاعـی بدن در آنجا میباشد 
ان ایـن عارضـه در حقــیقــت    زمـ . ضمن افراد با رنگ پوست تیره تر لکه ناشی از جـوش در آنهـا بیـشتر اسـت     در. شتر است بی

  . کم میشود  لکه  بوجود آمدن  یعـنــی با درمان جوش بعلت کم شدن التهاب احتمال . درمــان جـوش میباشد 

البتـه  . ارد و در طـول زمان بسته به نوع پوست این لــکه ها از بین میرونـد  لکه وجود ند  مان قاطـعی براي از بین بردن این نوع          ز در
نـام بـرد ایـن ژل حـاوي       AHAمیتوان از ژل هاي حـاوي    جمله   کاهش میدهند که از آن       طول زمان را     موضعی این    بعضــی از داروهاي    

  .و شـاداب میمانـد    خـاطر پوسـت جـوان     و بـه ایـن   تـسهیل در پوسـته ریـزي طبیعـی پوسـت میـشوند              اسیدهاي میوه میباشـد و باعـث         



کـرم و ژل تـره   ( امین آ ویتـ   و مـشتقات    ویتـامین ث   کـرم و ژلـــهاي حـاوي      : میـــباشند      دیگر کـه کـمک کننده      موضــعی  داروهاي
  .)تینوئن

د جـــوش صـورت دخــیل    تـشـدی و   پزشکی موجود است هیچ نـوع غـذا و خـوراکی در ایجـاد    -از نظر علمی و آنچه در کتب علمی      
نیسـتند ؛ ولی بر اساس طـب قـدیـم و گـفته افرادي کـه جــوش صورت دارند بعضـی از خوراکیــها در بـدتر کـردن جــوش صـورت دخیـل                

ي غـذاها : از جمله غذا و خوراکیهایی که باعث ایـن علـت میـشوند شـامل      .میـباشند و پرهـیز از این خوراکیها باعث بهبودي در جوش میشود          
بهــترین راهکـار    . ه غیـرو ) موز ، کیوي ، خرمالو ( ، بعضی از میوه جات ) ماهی و میگو ( چرب ، تنقالت ، خرما، کشمش ، محصوالت دریایی        

  .یز از مواد غذایی و خوراکیهایی است که فرد اظهار میکند با خوردن آنها جوش صورتش بدتر میشودـپره

البته . بازال سـل میشوند ه افرادي که جـوش صورت دارند کمتر دچار سرطان پوسـت از نوع      طبق مطالعات و بررسی هاي انجام شـد      
  این به آن معـنا نیسـت که براي درمـان جـوش پیگـیر نباشند
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