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خالصه گزارش پوست شما

کم            متوسط             زیاد

متوسط            زیاد          بسیار زیاد

آنتی اکسیدان
 A ویتامین
B6 ویتامین
B9 ویتامین

B12 ویتامین
 C ویتامین
 D ویتامین
E ویتامین

 K ویتامین

ویتامین های
مورد نیاز

بیماری های پوستی

سوریازیس
لک صورت (کک مک)

ترک خوردگی و کشیدگی پوست
سلولیت

رگ های واریس
آکنه

برنزه شدن

Skin

پوست 



IL13, MTHFR, IL12B, ZNF365, IKBKE, TNFAIP3, FASLG, FUBP1, TRIM47, FUT2, KLF13, UBAC2, IL31, BRAP, KLRK1, CHUK, PTEN, IL23R

Tested Genes:

•   برای جلوگیری از بروز سوریازیس می  توانید از صابون ها و شامپوهای مخصوص دارویی استفاده کنید. برخی از این 
شـــامپوها حاوی کورتیکواســـتروئید برای کنترل التهاب هستند در حالی که در برخی دیگر ممکن است از اسید 

سالیسیلیک برای از بین بردن فلس های سفید پوست استفاده شود.
•   همچنین متخصصان پوست ممکن است از فرمول های دارویی شامل ویتامین D، تار یا رتینوئیدها استفاده کنند.

•   رژیم غذایی سرشار از ویتامین های D ،E و B12 و اسیدهای چرب امگا۳ داشته باشید زیرا ممکن است عالئم این 
بیماری را کاهش داده و یا از بروز آن جلوگیری کند. روغن آفتابگردان، بادام، فندق (۳۰ گرم)، گردو ، ماهی قزل آال، 

ماهی ساردین، روغن غنی شده، غالت صبحانه، قارچ و زرده تخم مرغ را در رژیم غذایی خود بگنجانید.
•   در صورت ابتال به نوع شدید سوریازیس، نور درمانی یا استفاده از داروهای تجویز شده، تحت نظارت یک متخصص 

پوست ممکن است موثر واقع شود.

بیماری های پوستی

سوریازیس

ســـوریازیس یک بیماری مزمن پوستی غیر مســـری است که در آن پالک هایی ضخیم و پوسته پوسته شده در پوست ایجاد 
می شود. این یکی از مداوم ترین اختالالت پوستی به حساب می آید. سوریازیس عمومی، یک بیماری خود ایمنی ارثی است. 
مردان به طور کلی بیشـــتر از زنان مســـتعد ابتال به این بیماری هستند. ژنتیک نقش عمده ای در ایجاد سوریازیس دارد. برخی 
از افراد با توجه به ساختار ژنتیکی شان، بیشتر از سایرین در معرض ابتال به سوریازیس هستند و ممکن است عالئم زیر را از 

خود بروز دهند. 

عالئم:  لکه های قرمز پوســـت با پوســـته های سفید یا نقره ای، پوست ترک خورده و خشک، ناخن های ضخیم (که 
ممکن است ناصاف باشند)، مفاصل سفت و متورم

ژن های شما بیانگر آن است که
احتمال بروز سوریازیس در پوست شما متوسط است.

متوسط

کم باال
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ترک خوردگی
و کشیدگی پوست

(Striae Distensae)

کشـــیدگی یا ترک خوردگی پوســـت، که به آن Striae distensae نیز گفته می شود، معموًال به صورت نوارهایی از خطوط موازی 
روی پوست ظاهر می شوند. این عالئم در اثر عوامل مختلفی مانند بارداری، بلوغ، عوامل ژنتیکی، افزایش یا کاهش سریع وزن 
ایجاد می شوند. احتمال بروز عالئم کشیدگی در زنان بیشتر از مردان می باشد. ترک خوردگی پوست در نتیجه کشش پوست 
و افزایش هورمون کورتیزون در بدن ما ایجاد می شود که خطرناک نبوده و معموًال با گذشت زمان از بین می رود. برخی از افراد 

با توجه به ساختار ژنتیکی شان، بیشتر از سایرین در معرض ایجاد کشیدگی پوست هستند.

HMCN1, ELN, TMEM18

Tested Genes:

عالئم:  رگه هایی به رنگ قرمز، صورتی یا بنفش که قسمت های زیادی از بدن را پوشانده

•    از روغن زیتون برای چرب کردن و کاهش خطر ایجاد عالئم کشیدگی پوست استفاده کنید.

•    مواد غذایی شامل سیب زمینی شیرین، کدو تنبل، هویج، انبه، اسفناج، فلفل دلمه ای، کیوی (۱۰۰ گرم)، روغن سویا، هسته 

دانه آفتابگردان (۱ قاشق غذاخوری)، مارچوبه، جوانه گندم، ماهی قزل آال (۱۰۰-۱۵۰ گرم) را در رژیم غذایی خود قرار دهید.

ژن های شما بیانگر آن است که
احتمال ایجاد کشیدگی در پوست شما کم است.

متوسط

کم باال
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سلولیت، تجمع چربی در زیر پوست و ایجاد بافت فیبری ناهموار غالبا در قسمت های ران، ساق پا و شکم است که منجر به 
ایجاد برجستگی پوستی می شود. این عارضه در زنان بیشتر از مردان رخ می دهد. سلولیت در ۸۵-۹۸ درصد از زنان پس از سن 
بلوغ در تمام نژادها وجود دارد. عوامل بسیاری از جمله استعداد ژنتیکی، تغییرات هورمونی، جنسیت، قومیت، تغییرات سن 
و وزن، اضافه وزن، رژیم غذایی نامناسب، عدم فعالیت بدنی و دهیدراته شدن بدن در بروز سلولیت نقش دارند. برخی از افراد 

با توجه به ساختار ژنتیکی شان، بیشتر از سایرین در معرض خطر ابتال به سلولیت هستند.

IL13, IL18RAP, ZBTB10, LCE3E, ZNF365, OVOL1, IL6R, CLEC16A, ACTL9, RTEL1, C11orf30, HLA-DRB1

Tested Genes:

•    در صورتی که به سلولیت مبتال هستید استفاده از اسکراب های قهوه خانگی می تواند مفید باشد.
•    بســـیاری از روش های درمانی ســـلولیت شامل ماساژ، کرم های سلولیت، لیزر و تزریق می باشند که اکثرا در 

ترکیب با یک سبک زندگی سالم، موثر واقع می شوند.
•    مصرف اسیدهای چرب اشباع نشده، پروتئین و ویتامین C میتواند به بهبود سلولیت کمک کند.

•    رژیم غذایی کم چرب، ماهی ســـالمون، غذاهای دریایی، میوه های کم کالری، مرکبات، ســـبزیجات دارای برگ 
سبز، اسفناج، فلفل دلمه ای، گواوا و کیوی مصرف کنید و میزان کافی آب بنوشید.

عالئم:  پوست ناصاف و ناهموار در ناحیه لگن، ران و شکم، با ظاهر برآمده یا "پوست پرتقالی"

سلولیت

ژن های شما بیانگر آن است که
احتمال داشتن سلولیت در پوست شما متوسط است.

متوسط

کم باال
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آکنه معموًال در بین نوجوانان و جوانان رخ می دهد. بزرگساالن نیز ممکن است به دلیل عدم تعادل هورمونی از آکنه رنج ببرند. 
تقریبًا ۳ میلیون نفر در دنیا از آکنه رنج می برند که ۲۰ درصد موارد در بزرگساالن روی می دهد. این وضعیت زمانی اتفاق می افتد 
که سلول های مرده پوست و چربی حاصل از پوست، باعث گرفتگی فولیکول های مو شود. ژنتیک، هورمون ها و استرس در بروز 
آکنه نقش دارند. افرادی که از آکنه رنج می برند ممکن اســـت دارای جوش های ســـفید، جوش های سرسیاه، برجستگی های چرکی 

بزرگ و حساس باشند. برخی از افراد با توجه به ساختار ژنتیکی شان، بیشتر از سایرین در معرض بروز آکنه هستند.

TGFB2, FST, OVOL1

Tested Genes:

•    یک رژیم غذایی سالم و مراقبت های پوستی، به داشتن یک پوست صاف و بدون لک کمک خواهد کرد.

•    با وجود اینکه از نظر ژنتیکی احتمال بروز آکنه در شما کم است، اما در صورت بروز این مشکل به دلیل عوامل محیطی، 

داخلی و یا تغذیه ای روش هایی جهت کاهش آکنه در پایین ذکر شده است:
          - جهت تمیز نگه داشتن صورت از آب گرم و پاک کننده مالیم صورت استفاده کنید.

          - از مالش شدید صورت خودداری کنید.

          - از خوردن غذاهای روغنی یا ادویه دار پرهیز کنید.

          - از پوست خود در برابر آفتاب محافظت کنید.

          - آکنه خود را فشار نداده و یا زخم نکنید.

•    انجام روش هایی همچون Skin Resurfacing، لیزر، الیه برداری شیمیایی و Dermabrasion ، تحت نظر متخصص پوست، 

می تواند به از بین بردن الیه های آسیب دیده پوست کمک کند.

آکنه

عالئم:  جوش های سر سیاه بدون التهاب، جوش های چرکی یا برجستگی های بزرگ، قرمز و حساس

ژن های شما بیانگر آن است که
احتمال بروز آکنه در پوست شما کم است.

متوسط

کم باال
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 PON1, XRCC1, SOD21, SOD2, PON11, NAT1, GPX1, CAT

Tested Genes:

•   موادغذایی سرشار از آنتی اکسیدان ها شامل: انگور، زغال اخته، آجیل، سبزیجات با برگ سبز، سیب زمینی 
شیرین، هویج، غالت کامل و لوبیا می باشد.

آنتی اکسیدان ها نقش مهمی در کاهش اثرات "رادیکال های آزاد" دارند و از این طریق از پیری زودرس، آسیب به بافت ها و بروز 
بیماری های مزمن جلوگیری می کنند. آنتی اکسیدان ها در بسیاری از سبزیجات، میوه ها، غالت و چای سبز وجود دارند. برخی از 
افراد با توجه به ســـاختار ژنتیکی شان، از سیســـتم دفاعی ضعیف تری در برابر آسیب های رادیکال های آزاد برخوردار هستند و از 

این رو به رژیم های غذایی با آنتی اکسیدان بیشتری احتیاج دارند.

ویتامین های مورد نیاز

آنتی  اکسیدان
مورد نیاز بدن شما

ژن های شما بیانگر آن است که شما احتماال 
به میزان زیاد نیاز به مصرف آنتی اکسیدان ها، دارید.

زیاد

متوسط بسیار زیاد
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زیاد

متوسط بسیار زیاد

A ویتامین
مورد نیاز بدن شما

ویتامین A برای بینایی بهتر، پوســـت ســـالم و تقویت سیســـتم ایمنی بدن الزم اســـت. منابع حیوانی، ویتامین A را به شکل 
رتینول فراهم می کنند، در حالی که برخی منابع گیاهی پیش ماده ویتامین A را به شکل کاروتن فراهم می کنند که به نوبه 
خود باید به رتینول تبدیل شود. برخی از افراد با توجه به ساختار ژنتیکی شان، به دلیل تبدیل کمتر کاروتنوئیدها به رتینول، 

به ویتامین A بیشتری در رژیم غذایی خود نیاز دارند.

BCMO12, BCMO11, BCMO1, BCM01, PKD1L2, PKD1L21, CYP26B1

Tested Genes:

•   منابع حاوی ویتامین A شـــامل: جگر، روغن کبد ماهی، زرده تخم مرغ، گوشـــت، شـــیرهای غنی شده، پنیر، 
خامه، قلوه، میوه ها و ســـبزیجات زرد یا نارنجی مثل هویج، ســـیب زمینی شـــیرین، انبه و کدو حلوایی، 

سبزیجات دارای برگ های سبز تیره، کره و مارگارین را در رژیم غذایی روزانه قرار دهید.

نیـاز روزانــه
به ویتامین

A
۸۵ گرم جگر گاو

400%500%

۱ عدد سیب زمینی شیرین

ژن های شما بیانگر آن است که احتماال 
به میزان زیادی نیاز به مصرف ویتامین A دارید.
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مرکز ژنتیک حنیفا
نشانی: تهران، بزرگراه مدرس به سمت شمال
خیابان الهــیه شمالی، خیابان گلـنار، پـالک ۵۲
ساختمان گالريا رزيدنس، طبقه ۱ ، واحد غربی

(۰۲۱) ۹ ۱۰۰۶۰۰۰
(۰۹۹۸) ۱ ۱ ۱ ۶ ۰ ۰ ۰
hanifagenetics
www.hanifa.ir


