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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

د رساندشما را تا حد الزم مد نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۱۲/۰۱/۲۰۲۲   ی شیقربهار راضیه داکتر 

 « در  (Acneاکنه ) ایدانه  یجوان  طبی »  تشریح

  قاموس کبیر افغانستان
 (  Acneاکنه ) ایدانه  یجوان

♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️♦️ 

)  ایدانه    یجوان شا  یک ی(  Acneاکنه  جلد  نیتر  ع یاز  در    یامراض 
  ا  شخص را مخصوص  ییبایز  دگاهینوجوانان و جوانان است که هم از د

  ی روح  دگاهیآن از د  تیو هم موجود  دیینمایدخترخانمها را دچار مشکل م
مرض با بلوغ   نیا  باشد،یشخص مشکل ساز م  یکه دارد برا   یو درد

  ی آرام آرام  رو به بهبود  یجوان  نیبعد از سن  ال  و معمو  دینمای شروع م
 .رودیم

دهد که در    یرخ م  یبوده و زمان  یمرض جلد  کیاکنه    ایدانه    یجوان
  ی و حجرات مرده جلد  یمو( مواد چرب  شهیر  ایازیمو )پ  یها  کولیفول  نیب

با    زیمکروبها ن  یبصورت ثانو  ا  و اکثر  کنندیو آنرا پر م   ندینمایتجمع م 
 ایدانه    ی جوان  شود. معموال    یمآن اضافه شده و دردناک و آزاردهنده  

. مردم  دییایشانه ها بوجود م  نه، یگردن، قفس س  ،یجلد رو  یدر نواح  هاکن
دانه    یجوان  اه،یدانه سرس  یدانه، جوان  ی را بنام جوان  یمشکل جلد   نیا

 . ندی نمای م ادی رهیوغ دیسرسف
  یاکنه غالبا درد ناک و ناراحت کننده بوده، زخم ها و جا  ایدانه    یجوان

  یاز بهبود کامل اکنه ها  شیکنند و پ  یم  دایبهبود پ  ی ر آن به آرامستب
د  ،یقبل آکنه م  یجلد ظاهر م  ی بر رو  یگریاکنه  باعث    ی شود.  تواند 

  ی جلد  یباعث زخم ها   نیو همچن  یاسترس و ناراحت  ،یمشکالت عصب
 باشد شود.  دیکه شدیدر صورت
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 اکنه ایدانه  یو عوامل جوان اسباب

 +++++++++++++++++++++++++++++ 
 نقاط بدن شوند عبارتند از:  ر یو سا یاکنه در  رو ایدانه  یتوانند باعث جوان یم کهیعوامل

 یجلد  یترشحات چرب شیافزا -۱
 ی حجرات مرده جلد -۲
 ی مسامات جلد ایمسدود شدن منافذ  -۳
 اها یکترب -۴
 
  ی غدوات چرب   نیباشند. ا  ی متصل م  یو چرب  یمو( به غدوات عرق  شهیر  ای  ازیمو )پ  یها  کولیفول  یساختمان  دگاهید  از
شود.    یو مرطوب شدن پوست و مو م  یلشم  ، ی( ترشح کرده که باعث صافSebumبه نام سبوم )  ینوع چرب  کی

مو خارج شده و به سطح پوست انتشار    یها  کولیمو باال آمده و سپس از منافذ فول  شیبا رو عمول  طور مه  سبوم ب
اگر  ابدییم ن  شتری( بی)چربشخص    کی   پوست  یغدد چرب.  نما  ازیاز حد    یو همچنان حجرات مرده جلد   دیترشح 
 ی برا  یاسبمن  طیده و محجمع شمو(    شهیمو )ر  کولیعامل با هم در فول  نیوجود داشته باشد، هردو ا  هیدر ناح  یشتریب

  ه  حجرات مرد  ،یاز چرب  ی مجموعه ا  نی. ادینما یم  لیدواکنه ت   ایدانه    ی جوان  جهیآورند و در نت  یبوجود م  اهایرشد بکتر
و اگر سر آن باز   دیاکنه سرسف ایدانه  یآن جوان جهیمو شده و در نت یکولهایباعث التهاب جدار فول اهایو بکتر یجلد
در اثر فعل    زین   ستیاکنه و ک   ای  انهد  یانواع جوان  ری. سا ردیگ یرا بخود م   اهیشود سر آن رنگ س  ساختهباز    ا  عمد  ایو

 .ندیآ یبوجود م یجلد ه  و حجرات مرد یمختلف چرب طی و انفعاالت و شرا
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 نقاط بدن  ریو سا یاکنه در رو ایدانه  یکننده جوان دیتشد عوامل
 فکتورها هستند:  نیموجود، شامل ا یاکنه ها دیتشد ای و

 +++++++++++++++++++++++++++++ 
۱-    : ها  ها  –هورمون  )  یهورمون  ها  یعنیاندروجن  هورمون  خانمها  در  و  تستوسترون  هورمون  مردها   ی در 

دوران  (  که در  باشندی در انسانها م  یو زنانگ   یاستروجن و پروجسترون که عامل بلوغ و نگهداشت حالت مردانگ 
ضد   یها تیو استفاده از تابل ی در دوران باردار نیو همچن ابدی یم شیغ در پسرها و دختر ها ترشحات شان افزابلو

)سبوم(    یچرب  شیو باعث افزا  کندیم  دایپ   شینمها افزاهورمونها در خا  نیترشح ا  یاز باردار  یریشگ یپ  یبرا  یحاملگ 
 شوند.  یاکنه م ایدانه  یجوان شی افزا ایبدتر شدن و  جهیو در نت

 زیباشند ن  ومیتیل  ایاندروژن ها و    دها،یکواستروئ یچون کورت  یهورمونها  ی که حاو  یها   هیادو  –ها :  هیادو  یبعض   -۲
 اکنه شوند. ایدانه  یتوانند باعث جوان یم
  ت یدریاز کربوها  یحاو  ی و خوراکه ها  اتیها همچون لبن  یاز خوردن  یمحققان معتقداند بعض  – :  یی غذا  میرژ   -۳

 اکنه شوند. ایدانه  یبوجود آمدن جوان یساز برا نهی توانند زم یمانند شکر م
ند، ممکن است باعث آکنه هست  یکه چرب و روغن  یبخصوص آنها  شیاز انواع لوازم آرا  ی بعض  – :  شیلوازم آرا   -۴

 شوند.( یم هاایو بکتر یحجرات مرده جلد ،یتجمع چرب نهیرا مسدود و زم یآنها مسامات جلد یشوند )چون چرب
  یخود باعث بوجود آمدن جوان  یروح  یفشارها  ایکه استرس    دیتوجه داشته باش  –:ی روح  یفشارها  ایاسترس     -۵

 شود. یو بدتر م تریشد یاکنه و ایدانه  یشود، اما اگر شخص استرس داشته باشد، جوان  یاکنه نم ایدانه 
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 کم دارند، شامل: ریو بدن تاث  یاکنه در رو ایانه د یجوان یباال کهیعوامل
 +++++++++++++++++++++++++++++ 

 یریاصال تاث  ایاکنه داشته و    ایدانه    یجوان  یکم باال  ریچرب تاث  یخوردن خوراکه ها  –چرب :  یخوراکه ها   -۱
با بخار در جلد نفوذ کرده   آلوده  یها  ی. چربکنندیچرب مانند آشپز خانه کار م  یها  ط یدر مح  کهیندارند. اما اشخاص

 .دارندیم  ایهاکنه را م نهیو زم ندینمایمو را مسدود م شهیو منافذ ر
شستن    کهیباشد. در حال  نهیزم  کی  تواندیم  یشود ول  یاکنه نم  ایدانه    یجوان  جلد چرک و آلوده باعث  –:  فیجلد کث  -۲

اکنه را بدتر   ایدانه    یاست که جوان  یاویمی کاز حد پوست همراه با صابون و مواد    ش یجلد( ب  دنییزدن )سا  سهیو ک
موثر    تواندیم  یو حجرات مرده جلد  یچرب  یروند عاد  ذفح  یو معمول پوست برا  یکند. پاک کردن و شستن عاد  یم

 باشد. 
  ل یخود وسا  ریشود. نه خ  یاکنه م  ایدانه    یسبب بدتر شدن جوان  شیآرا  لیکه وسا  دیدر هراس نباش  -:شیآرا  لیوسا   -۳
 . گذاردی بد م ریچرب باشند البته که تاث لیوسا نیاگر ا  ی بد ندارد ول ریکدام تاث یشیآرا
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 اکنه ایدانه  یجوان میو عال اعراض 

 +++++++++++++++++++++++++++++ 
 عبارتند از:  نهایو ا باشدیاکنه مربوط به شدت مرض و نوع آن م ایدانه  یجوان میو عال اعراض

 . ندیا ییبوجود م ی جلد ( دارند از باعت بند شدن منافذWhiteheads) دیکه سر سف ی اکنه ها ایدانه  یجوان -۱
  ی اکنه باز شده و مواد چرب  ایدانه    یحالت سر جوان  ن ی(، در اBlackheads)  اهیسر س  یاکنه ها  ایدانه    یجوان  -۲

 . ردیگ یرا بخود م یجهت رنگ نصورا نیبه تماس هوا آزاد آمده و از هم
 باشدی (  که سخت و برآمده مpapulesکوچک سرخ رنگ ) ی دانه ها یجوان -۳
 
 
 یشیبهار قر ترداک
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