بیماری پسىریازیس چیست؟ عالیم و دالیل پسىریازیس
تیواری پظْریاسیض ،یک تیواری ػایع پْطتی اطت کَ ،چزخَ سًذگی طلْلُای پْطتی را
تِن هیسًذ .پظْریاسیض تا افشایغ طزعت طاخت طلْل تز ططح پْطت  ،تاعث تْجْد
آهذى تکَ ُای ًقزٍ ای ضخین ّ خارع دار ،خؼک ّ یا تکَ ُای قزهش کَ گاُی اّقات دردًاک
ُن ُظتٌذ ،هیػْد .ایي تکَ ُا تیؼتز در ًقاط اطزاف پْطت طز ،آرًج ّ ساًْ ظاُز
هی ػًْذ .تزای تعضی اس افزاد تیواری پظْریاسیض فقظ آساردٌُذٍ اطت ،اها تزای تعضی دیگز
ایي تیواری تخصْؽ اگز تا ّرم هفاصل ُوزاٍ تاػذ ،تاعث اس کار افتادگی هیػْد.

عالین ابتال بو بیواری پظٌریاسیض
عالین پظْریاسیض هیتْاًذ تیي افزاد هختلف  ،هتفاّت تاػذ ّ ػاهل یک یا چٌذتا اس ًؼاًَ
ُای سیز ػْد:







تکَ ُای قزهش رّی پْطت کَ تا فلضُای ًقزٍای پْػیذٍ ػذٍ اطت.
ًقاط کْچک پْطتَ پْطتَ ػذٍ (هعوْال در کْدکاى دیذٍ هیػْد).
پْطت خؼک ّ تزک خْردٍ کَ هوکي اطت خًْزیشی ُن تکٌذ.
خارع ،طْسع ّ یا درد در ًقاطی اس پْطت.
ًاخي ضخین ،طْراخ ػذٍ ّ یا تزآهذٍ.
هفاصل هتْرم ّ طفت ػذٍ.

ًْاحی هثتال تَ پظْریاسیض هیتْاًٌذ ػاهل قظوتُای کْچک ػْرٍ هاًٌذ تا تکَ ُای
تشرگ کَ کاهال قظوت درگیز (هثال دطتِا) را هیپْػاًٌذ ،تاػذ .اًْاع هتعادل پظْریاسیض
فقظ آساردٌُذٍ ُظتٌذ ،درحالیکَ اًْاع طخت ّ ػذیذ آى تاعث اسکار ّ ػکل افتادگی ًاحیَ
هیػْد.
تعضی اس اًْاع پظْریاسیض ػاهل:


پظٌریاسیض پالکی  (Plaque psoriasis):ایي ًْع اس پظْریاسیض ػایع تزیي ًْع
ایي تیواری اطت ّ حذّدا  09درصذ هثتالیاى تَ پظْریاسیض اس ایي ًْع اس تیواری رًج
هیتزًذً .ؼاًَُای آى ػاهل ،جزاحات ّ سخن ُای پْطتی خؼک ّ قزهش هیػْد،
کَ تا فلضُای ًقزٍای پْػیذٍ ػذٍاًذُ .زچٌذ ًاحیَ خاصی هخصْؽ ایي ًْع اس
تیواری ًیظت ّ ایي تیواری هیتْاًذ در ُوَ جای تذى ظاُزػْد ،اها هعوْال
پظْریاسیض پالکی در آرًج ،ساًْ ّ پْطت طز خْد را ًؼاى هیدُذ .پالکُا هیتْاًٌذ









خؼک ّ خارػذار تاػٌذ .در هزاحل پیؼزفتَ ّ ػذیذ تیواری ،پْطت دّر هفاصل
هوکي اطت ،تکَ ػذٍ ّ خًْزیشی ًوایذ.
پظٌریاسیض پٌطت طز  (Scalp psoriasis):ایي ًْع پظْریاسیض هیتْاًذ تٌِا در
تخؼی اس پْطت طز ّ یا ُوَ ًْاحی پْطت طز خْد را ًؼاىدُذ .درتعضی اس افزاد
هثتال تَ پظْریاسیض پْطت طزً ،احیَ ػذیذا خارع دارد .در هْارد پیؼزفتَ تیواری
هیتْاًذ تاعث ریشع هْی هْقتی ػْد ،کَ تا درهاى تیواری ریشع هْ ُن تِثْد
هییاتذ.
پظٌریاسیض ناخٌنی  (Nail psoriasis):تقزیثا ًصف افزاد هثتال تَ پظْریاسیض،
تیواری تز ًاخْىُایؼاى تاثیز هیگذارد .پظْریاسیض هیتْاًذ تاعث طْراخ ػذى ّ یا
غیزعادی ػذى ًاخيُای ػوا (رػذ تیغ اس حذ ،رفتي رًگ ًاخي ّ حتی جذاػذى
ًاخي اسدطت) تؼْد.
پظٌریاسیض قطزهای  (Guttate psoriasis):ایي ًْع اس پظْریاسیض تاعث تْجْد
آهذى ًقاطی کْچک ػثیَ قطزٍ تزرّی ،قفظَ طیٌَ ،دطتِا ،پا ّ پْطت طز
هیػْد .هعوْال پظْریاسیض قطزٍای تعذ اس چٌذ قشرٍ اس تیي هیرّدُ ،زچٌذ کَ در
تعضی اس افزاد تیواری پیؼزفت کزدٍ ّ تَ پظْریاسیض پالکی تثذیل هیػْد .ایي ًْع
اس پظْریاسیض تعضی اّقات تعذ اس عفًْت گلْ در کْدکاى ّ ًْجْاًاى تْجْد هیآیذ.
پظٌریاسیض هعکٌص  (Inverse psoriasis):عوْها ایي تیواری سیزتغل ،کؼالَ
راى ،سیز پظتاى ّ دّر ًْاحی جٌظی رخ هیدُذ .پظْریاسیض هعکْص تاعث تْجْد
آهذى ،تکَُای ًزم ّ قزهش ّ پْطت هلتِة در آى ًاحیَ هیػْد .ایي ًْع تیواری در
افزاد چاق ػایع تز اطت ّ تا عزق کزدى ّ یا هالیذًغ تذتز هیػْد.

دالیل ابتال بو پظٌریاسیض
دلیل اصلی اتتال تَ پظْریاسیض ٌُْس هعلْم ًیظت ،اها عْاهلی کَ در اداهَ تیاى هیػًْذ،
هعوْال تیؼتزیي تاثیز را در اتتال تَ تیواری پظْریاسیض داػتَاًذ ،ایي عْاهل ػاهل:










طاتقَ خاًْادگی ّ ژًتیک
عفًْت اس جولَ عفًْت گلْ یا تزفک دُاى
صذهَ تَ پْطت ،اسجولَ تزیذى طت ّ یا ًیغ حؼزات
اطتزص
ُْای طزد
طیگارکؼیذى
هصزف سیاد الکل
دارُّایی خاؽ اس جولَ دارُّای درهاى تیواری دّقطثی ،فؼارخْى تاال ،دارُّای
ضذهاالریا ّ…
چاقی

درهاى بیواری پظٌریاسیض با رًشيای طبیعی
ُزچٌذ درهاًِای خاًگی ًویتْاًٌذ تیواری را ػفا دٌُذ ّ اس تیي تثزًذ ،اها هیتْاًٌذ تَ تِتز
ػذى آى کوک کٌٌذ .ایي هْارد ػاهل:


حوام کزدى رًسانو .ایٌکار هیتْاًذ تَ تزداػتي ًقاط ّ تکَُای خؼک هیػْد ّ
پْطت هلتِة را آرام هیکٌذ .طعی کٌیذ  51دقیقَ در ّاى تواًیذ ّ ُوچٌیي اس آب داغ
ّ صاتْىُای خؼک اطتفادٍ ًکٌیذ .آب ّلزم ّ صاتْىُای هعوْلی کَ چزتی ّ رّغي
ُن در خْد دارًذ هٌاطة اطت .اضافَ کزدى رّغي حوامً ،وک فزًگی اصل یا ًوک
دریای هزدٍ ُن هیتْاًذ ،تَ درهاى کوک کٌذ.









اطتفاده اس هزطٌب کننده .پض اس حوام پْطت خْد را تا هالیذى هزطْب کٌٌذٍ
هثتٌی تزپواد تزرّی آى هزطْب ًواییذُ .وچٌیي در رّسُای طزد ّ خؼک هیثایظت
چٌذیي تار در رّس پْطت خْد را هزطْب ًواییذ.
قزاردادى پٌطت در بزابز هقدار کوی آفتاب .دقت کٌیذ کَ آفتاب سیاد هیتْاًذ
تزای تذى هضز تاػذ ّ تیواری را ًیش تذتز کٌذ ُ.وچٌیي در ٌُگام آفتاب گزفتي اس
کزمُای ضذآفتاب اطتفادٍ کٌیذ.
پٌشاندى نٌاحی تحت تاثیز در ىنگام خٌاب .
دًری اس هصزف الکل.
رژین غذایی طالن.

رفرنس :طایت پششکی ً هجلو طالهتی راطتینو
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