ضذیذ پَست ،ضذت گزفتاری هفاغل ّن افشایص هی
یاتذ .گاّی تا تْثَد ضایؼات پَستی ،اس ضذت درد
هفاغل ّن کاستِ هی ضَد.

کزم هزعَب کٌٌذُ ٍ لَسیَى ّا تا ًزم کزدى پَستِ ّا
تِ کٌتزل خارش کوک هی کٌٌذ .رػایت رصین ّای

غذایی خاظ در درهاى پسَریاسیس تاثیزی ًذاضتِ است.

درمان پسوریازیس
رٍش ّای هختلف درهاًی تزای ایي تیواری ٍجَد دارد
کِ تزاساس سي تیوار ،ضذت ٍ ٍسؼت تیواری ،سالهت
ػوَهی تیوار ٍ ضزایظ اقتػادی -اجتواػی اٍ تایذ
درهاى هٌاسثی تزای تیوار اًتخاب گزدد.گاّی تیوار
تتذریج تِ یک درهاى هقاٍم هی ضَد کِ تایذ درهاى

هؼوَال در هَاردی کِ تیواری هحذٍد هی تاضذ اس
دارٍّای هَضؼی کِ هحتَی تزکیثات کَرتَى،
ٍیتاهیي Dغٌاػی ،قغزاى یا آًتزالیي ّستٌذ ،استفادُ
هی ضَد تِ ایي دارٍّا هوکي است استفادُ اس ًَر عثیؼی

آفتاب یا ًَر هاٍراء تٌفص ًیش افشٍدُ ضَد .در هَارد خیلی
ضذیذ پسَریاسیس هوکي است ًیاس تِ هػزف دارٍّای

دااگشنه علىم زپشکي مشهد

تح
مرکز قيقات بيماري اهي پىست وسالک

پسىریازیس

خَراکی ّوزاُ یا تذٍى استفادُ اس ًَردرهاًی تاضذ.

ٍی تغییز یاتذ ٍ یا رٍش دیگزی تِ ػٌَاى هکول تِ آى
افشٍد .تِ ّز حال درهاى تیواری تسیار عَالًی تَدُ ٍ
ًیاسهٌذ هزاجؼات هکزر تِ هتخػػیي پَست هی تاضذ.
ّذف اس درهاى ،کاستي التْاب ٍ کٌذ کزدى سزػت
تقسین سلَلْای پَست است.

پست الکترونیکی:

src@mums.ac.ir

وب سایت:

www.mums.ac.ir/src

تلفن:

8410135- 8012933

زری نظر خانم دکتر الیق

پسىریازیس

پسَریاسیس هوکي است تَسظ ػَاهلی ًظیز ػفًَت ّا
اسجولِ ػفًَت استزپتَکَکی حلق ٍ ّوچٌیي تؼضی اس

پَستی است کِ ًام آى اس کلوِ ای
یک تیواری هشهياست

دارٍّا هجذدا فؼال ضَد .ایي تیواری هؼوَال در فػل

یًَاًی تِ هؼٌی خارش گزفتِ ضذُ است .در ایي

سهستاى تِ ػلت خطکی پَست ٍ کاّص تاتص ًَرآفتاب

تیواری ًاحیِ ای اس پَست هلتْة ضذُ ٍ تزجستِ هی

تَجَد هی آیذ ٍ تِ ضکل ّای هتؼذدی اس ًظز ضذت،

ضَد کِ تا قزهشی پَست ٍ خارش ّوزاُ است ٍ رٍی

عَل دٍرُ تیواری ،هٌغقِ درگیزی ٍ اضکال پَستِ ّا

آى ًیش پَستِ ّای ًقزُ ای رًگ دیذُ هی ضَد .پَست

تزٍس هی کٌذ.

سز ،آرًج ّا ٍ پطت تذى تیطتز در هؼزؼ ایي تیواری

عالیم پسوریازیس

قزار دارًذ .تیواری پسَریاسیس هسزی ًیست ٍ اس

ضایغ تزیي ػالهت تِ غَرت تزجستگی ّای کَچک

ضخػی تِ ضخع دیگز هٌتقل ًوی ضَد ٍلی در

قزهش رًگ است .تِ تذریج ایي ضایؼِ تشرگتز ضذُ ٍ سغح

افزادی کِ یکی اس اػضای خاًَادُ آًْا تِ ایي تیواری

آى پَستِ پَستِ هی ضَد .در حالیکِ پَستِ ّای

هثتال است تیطتز تزٍس هی کٌذ .ضیَع ایي تیواری  1تا

سغحی تِ راحتی جذا ضذُ ٍ هی ریشًذ ،پَستِ ّای

 2درغذ کل جوؼیت هی تاضذ ،تٌاتزایي در ایزاى

سیزیي تِ ّن چسثیذُ ٍ ضخین تز هی ضًَذ .اگز پَستِ

حذاقل ّ 600شار ًفز تِ ایي تیواری هثتال هی تاضٌذ.

ّای سیزیي تزداضتِ ضًَذ پَستِ سیز آًْا دردًاک ضذُ ٍ

علت ابتال به پسوریازیس چیست؟

خًَزیشی خَاّذ کزد.تِ تذریج ایي ًَاحی قزهش رضذ

ػلت ایجاد ایي تیواری ًاضٌاختِ است ٍلی ػاهل

کزدُ ٍ گاّی حتی کاهال ٍسیغ ٍ چطوگیز هی ضًَذ.

ٍراثت در اتتال تِ ایي تیواری ًقص دارد .سزػت ریشش

پسوریازیس در نقاط مختلف بذن می توانذ به

سلَل ّای پَست در ایي تیواری گاّی تِ سِ تا چْار

اشکال مختلفی دیذه شود:

رٍس یک تار ّن هی رسذ(یؼٌی  5تا  10تزاتز سزیؼتز اس

 آرًج ّا ،ساًَّاً ،طیوٌگاًُ ،احیِ تٌاسلی،تاسٍّا ،پاّا،

حالت عثیؼی).

پَست سز ٍ ًاخي ّا ًَاحی ّستٌذ کِ تیص اس سایز

ًقاط تذى تِ پسَریاسیس هثتال هی ضًَذ .پسَریاسیس
هؼوَال دٍ عزف تذى را تِ عَر قزیٌِ هثتال هی کٌذ.
 رٍی ًاخي ّای هثتال تِ پسَریاسیس فزٍرفتگی
ّای کَچکی تِ چطن هی خَردً .اخي ّا هوکي است
ضل یا ضخین ٍ خویذُ ضًَذ .اغَال درهاى
پسَریاسیس ًاخي هطکل است.
 پسَریاسیس هؼکَس ،سیز تغل ،پستاى ّا ٍ ًَاحی
چیي دار تذى در هجاٍرت کطالِ راىً ،طیوٌگاُ ٍ
ًاحیِ تٌاسلی را هثتال هی کٌذ.
 پسَریاسیس قغزُ ای هؼوَال کَدکاى ٍ تالغیي
جَاى را هثتال هی کٌذ .در ایي ًَع تیواری اغلة تِ
دًثال یک گلَ درد ،پَست اس تؼذاد سیادی ًقاط
کَچک قزهش رًگ ٍ قغزُ هاًٌذ پَضیذُ هی ضَد .ایي
تیواری هؼوَال خَدتخَد عی چٌذ ّفتِ تا چٌذ هاُ
خَب ضذُ ٍ ػالین آى هحَ هی ضًَذ.
 حذٍد  30درغذ اس تیواراى هثتال تِ پسَریاسیس
دچار درد ٍ التْاب هفاغل ًیش ّستٌذ ٍ در  5درغذ
تیواراى ضذت التْاب تِ حذی است کِ تاػث ًاتَاًی
تیوار هی ضَد .در تؼضی افزاد در غَرت گزفتاری

