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خالصه گزارش پوست شما

زیبایی پوست

کم            متوسط             زیاد

(Glycation) گلیکاسون

آسیب آفتاب و لکه های خورشیدی

چین و چروک و تخریب کالژن

آسیب ناشی از رادیکال های آزاد

حساسیت پوستی
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حساســـیت پوستی، تا حد زیادی توسط عملکرد محافظتی پوست تعیین می شـــود. این عملکرد محافظتی، میزان نفوذپذیری 
پوست و جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا و سموم مضر را تعیین می کند. عالوه بر این، واکنش ایمنی بیش از حد به آلرژن ها 
و ضعـــف در محافظـــت در برابر ســـموم محیطی می تواند در خطر کلی بروز حساســـیت پوســـتی موثر باشـــند. در برخی موارد، 
حساسیت پوستی منجر به ایجاد آتوپیک درماتیت یا اگزما می شود که در واقع یکی از رایج ترین حالت های پوستی، با شیوع 
۲۰ درصدی در کودکان و ۳ درصدی در بزرگســـاالن همراه اســـت. اگزما، با ویژگی های پوســـت بســـیار خشـــک و توزیع معمولی 

ضایعات پوستی وابسته به سن شناخته می شود که اغلب توسط باکتری ها و ویروس ها نیز آلوده می شوند.

حساسیت پوستی

•   جهـــت کنتـــرل و یـــا درمان اگزماهای کهنه شـــده و یا شـــدید، ممکن اســـت مصـــرف داروهای ســـرکوب کننده            
سیستم ایمنی، مانند سیکلوسپورین و یا آزاتیوپرین توسط پزشک توصیه شود.  

متوسط

کم باال

شاخص ۵۰٪ شما بیانگر آن است که احتمال بروز حساسیت پوستی در شما زیاد است.
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جهت کاهش احتمال بروز حساســـیت پوســـتی، اســـتفاده از مکمل های تغذیه ای و روش های 
تخصصی زیر، پس از مشورت با پزشک متخصص توصیه می شود.

عوارض و عالئم
برخی از افراد با توجه به ساختار ژنتیکی شان، بیشتر از سایرین در معرض خطر حساسیت پوستی قرار داشته و 

ممکن است عالئمی زیر را بروز دهند:
·   خشکی، خارش، ضخیم شدن و پوسته پوسته شدن پوست

·   امکان بروز واکنش های حساسیتی شدید به محصوالت پوستی، عطرها و مواد شوینده
·   طوالنی شدن زمان ترمیم پوستی پس از درمان هایی مثل لیزر و نیدلینگ

مکمل های تغذیه ای
·   کورکومین و زردچوبه (ویژگی های ضد التهابی قوی دارند.)

·   زنجبیل (سیستم ایمنی و پردازنده های ضد التهابی را افزایش می دهد.)
·   عصاره برگ زیتون یا الوروپئین (پردازنده های التهابی را کاهش می دهند.)

·   امگا۳ (پردازنده های التهابی را کاهش می دهند.)
·   رسوراترول (پاسخ های التهابی را کاهش داده و نقشی در پردازنده های سم زدایی داخلی ایفا می کند.)

روش های تخصصی
·   LED ۶۳۵ نانومتری یا ۸۸۰ نانومتری (به شـــکلی ایمن تولید کالژن را افزایش می دهد و به کاهش التهاب 

کمک می کند.)
·   NEEDLING (فواید ضد پیری دارد. اگرچه این روش خود منجر به ایجاد التهاب در پوست می گردد ولی یک 

گزینه ایمن برای انواع پوست حساس در مقابل درمان های لیزری ضد پیری به حساب می آید.)
·   الیه برداری اولتراسونیک (فواید ضد پیری دارد. اگرچه این روش خود منجر به ایجاد التهاب در پوست می گردد 

ولی یک گزینه ایمن برای انواع پوست حساس در مقابل درمان های لیزری ضد پیری به حساب می آید.)

NCOA4, ADAD1

Tested Genes:
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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
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