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سوریازیس ستی اختالل یک پ ست پو ست های سلول شود می باعث که ا  طبیعی حد از سریعتر برابر 10 تا پو

ست شود می باعث این امر. شوند تکثیر شیده ناهموار قرمز های تکه صورت به پو  سفید های فلس با شده پو

. شوند می ظاهر کمر و زانو آرنج، سر، پوست روی بیشتر اما کنند، رشد جایی هر در توانند می آنها. شود تشکیل

 .افتد می اتفاق خانواده یک اعضای در اوقات گاهی ولی  شود منتقل دیگر فرد به فردی از تواند نمی پسوریازیس

 یپوست در عمق پوست رشد م یپوست است. به طور معمول، سلول ها دیتول ندیفرآ عیتسر جهینت سیازیپسور

سططلول  کیچرخه  از بین میروند این پوسططتهای قدیمی به آرامی ت،ی. در نهاندیآ یبه سطط م م یکنند و به آرام

ممکن است تنها در چند روز  دیتول ندیفرآ نیا س،یازیافراد مبتال به پسور درولی رخ می دهد ماه  کیدر پوست 

منجر ، عیاز حد سر شیب دیتول نیاو  ندارند زشیر یبرا یزمانقدیمی پوست  یسلول ها ل،یدل نیدهد. به هم رخ

سمت خونگیری در منزل در این مقاله که توسطط   شططود. یپوسططت م یبه تجمع سططلول ها ضای کادر ق اع

 تهیه شده ست به انواع، علل، عالئم و درمان پسوریازیس می پردازیم. آزمایشگاه نیکو

سوریازیس سالی اوایل در معموال پ  می تأثیر ناحیه چند بر فق  بیماری این افراد، اکثر برای. شود می ظاهر بزرگ

 و یابند بهبود توانندمی هالکه. بپوشاند را بدن از بزرگی های قسمت تواند می پسوریازیس شدید، موارد در. گذارد

مبتال  سیازیبه پسطططور ییکایآمر ونیلیم 7.4م العه، حدود  کیطبق . عود کنند فرد زندگی طول در سطططپس

 همراه است، از جمله: گرید  یشرا نیمعموالً با چنداین اختالل هستند. 

 2نوع  ابتید 

 روده یالتهاب یماریب 

 یقلب یماریب 

 کیاتیپسور تیآرتر 

 اض راب 

 یافسردگ 

 چیست؟ پسوریازیس نواعا

 پا کف و ها دست کف در ریز های جوش با پوست شدن پوسته پوسته و قرمزی باعث که پوسچوالر پسوریازیس

 .شود می

 قرمز و کوچک های لکه ایجاد باعث شود، می شروع بزرگسالی یا کودکی دوران در اغلب که ای روده پسوریازیس

 استرپتوکوکی، گلودرد تنفسی، های عفونت است ممکن ی آنها محرک. شود می ها اندام و تنه روی عمدتاً رنگ،

 .باشند بلوکرها بتا و ماالریا ضد داروهای مصرف و پوست به آسیب استرس، لوزه، ورم
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 بغل، زیر مانند پوستی های چین در که شود می براق و روشن قرمز ضایعات ایجاد باعث که معکوس پسوریازیس

 .شود می ظاهر ها سینه زیر و ران کشاله

سوریازیس شین قرمزی باعث که اریترودرمیک پ ست آت سته ریزش و پو  سوختگی آفتاب اثر در. شود می ها پو

 شطود درمان فوراً باید. شطود می ایجاد پسطوریازیس درمان انواع از برخی توقف و داروها برخی ها، عفونت شطدید،

 .شود شدید بیماری به منجر تواند می زیرا

 عالمت تنها یا اولین مفصلی عالئم اوقات گاهی. شود می دردناک و متورم مفاصل ایجاد پسوریاتیک باعث آرتریت

 و است متغیر شدید تا خفیف از عالئم. شود می دیده ناخن تغییرات فق  مواقعی در و. است پسوریازیس نشانه یا

 مفصل پیشرونده آسیب و سفتی باعث تواند می. دهد قرار تاثیر تحت را مفصلی هر تواند می پسوریاتیک آرتریت

 .شود مفصل دائمی آسیب به منجر است ممکن موارد ترین جدی در که شود

 چیست؟ عالئم پسوریازیس

 . است متفاوت بیماری نوع به بسته پسوریازیس عالئم

 ای نقره و ضخیم های فلس از پوشیده پوست قرمز های لکه 

 پوست شدن پوسته پوسته 

 باشد داشته خارش یا خونریزی است ممکن که خورده ترک و خشک پوست 

 ،درد یا سوزش خارش 

 برآمده یا دار حفره ضخیم، های ناخن 

 سفت و متورم مفاصل 

 مناطق که بزرگ های فوران تا مانند شططوره شططدن پوسططته پوسططته نق ه چند از توانند می پسططوریازیس های لکه

سیعی شانند می را و شد متغیر پو سیب نواحی ترین شایع. با  سر، پوست پا، کف پا، ساق زانو، آرنج، کمر، دیده آ

 .است دست کف و صورت

 سپس شوند، می ور شعله ماه چند یا هفته چند برای گذارند، می سر پشت را هایی چرخه پسوریازیس انواع اکثر

 .روند می بهبودی به رو حتی یا کنند می فروکش مدتی برای

 شود؟ می پسوریازیس باعث چیزی چه
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. اسططت موارد از ترکیبی بیماری این که معتقدند کارشططناسططان اما داند، نمی را پسططوریازیس دقیق علت کس هیچ

. دهد می تشکیل سریع خیلی را پوست جدید های سلول و شود می التهاب باعث بدن ایمنی سیستم در مشکلی

ست های سلول معمول، طور به سوریازیس، در. شوند می تعویض یکبار روز 30 تا 10 هر پو  جدید های سلول پ

 هایفلس موجب ایجاد آن جدید هایسطلول با قدیمی هایسطلول شطدن انباشطته. کنند می رشطد روز 4 تا 3 هر

 .شودمی اینقره

سوریازیس ست ممکن اما شود،می دیده هاخانواده در معموالً پ سل ا  و پدربزرگ مثال، عنوان به. شود ناپدید هان

 .گیرند قرار تأثیر تحت است ممکن آنها نوه

 :از عبارتند شوند پسوریازیس شیوع باعث توانند می که مواردی

 ،جراحی یا خراش بریدگی 

 عاطفی استرس 

 استرپتوکوکی های عفونت 

 ،شار داروهای جمله از داروها  خو، و خلق های کننده تثبیت سایر و لیتیوم ماالریا، ضد داروهای خون، ف

 ها NSAID و ها بیوتیک آنتی

 به چگونه است؟ پسوریازیس اتدرج

 کند؛می درگیر را بدن از درصد سه از کمتر بیماری عالئم: خفیف 

  کند؛می درگیر را بدن از درصد 10 تا 3 بین بیماری عالئم: متوس 

 کندمی درگیر را بدن از درصد 10 از بیش بیماری عالئم: شدید. 

 دهیم؟ تشخیصرا  پسوریازیسچگونه 

شخیص معموالً بدنی: معاینه سوریازیس ت شک برای پ سان پز ست، آ صوص به ا مناطق زیر  در هایی پالک اگر خ

 :وجود داشته باشند

 سر پوست 

 ها گوش 

 آرنج 

 زانو 

 ناف 
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 ناخن 

 خانواده سطططابقه ابتال به افراد آیا که پرسطططد می بیمار از و دهد می انجام کامل فیزیکی معاینه یک پزشطططک

 .خیر یا دارند پسوریازیس

به  را آن و بردارد را پوست از کوچک نمونه یک - دهد انجام بیوپسی است ممکن پزشک آزمایشگاهی: های تست

 رد یا تایید برای دیگری آزمایش هیچ. وجود ندارد پوسطططتی عفونت که شطططود م مئن تا آزمایشطططگاه میفرسطططتد

 .ندارد وجود پسوریازیس

 چیست؟ درمان پسوریازیس

شبختانه شد برخی. دارد وجود زیادی های درمان خو ست جدید های سلول ر  دیگر برخی و کنند می کند را پو

وضعیت عمومی  ، سن محل بثورات، بثورات، اندازه اساس بر پزشک. دهند می تسکین را پوست خشکی و خارش

 :از عبارتند رایج های درمان. کند می انتخاب را درمانی برنامه دیگر، موارد و کلی سالمت

 استروئیدی های کرم 

 خشک پوست های کننده مرطوب 

 ویتامین پماد یا کرم D  

 رتینوئید های کرم 

 :از عبارتند شدید تا متوس  پسوریازیس های درمان

 PUVA. دهد کاهش را پوسططت های سططلول رشططد تا تاباند می پوسططت به را بنفش ماوراء نور پزشططک درمانی: نور

 .کند می ترکیب بنفش ماوراء اشعه از خاصی شکل با را پسورالن نام به دارویی که است درمانی

سات  بنابراین شططود، ریوی مشططکالت همچنین و کبد و اسططتخوان مغز بیماری باعث تواند می دارو این :متوترک

 ،دوره ای هایآزمایش باید بیمار. دارند نظر زیر را بیماران نزدیک از پزشطططکان. اسطططت جدی موارد برای فق 

 .دده انجام کبد بیوپسی احتماالً و سینه، قفسه رادیولوژی

. هسطططتند A ویتامین با مرتب  داروهای از ایدسطططته هاژل و هالوسطططیون ها،فوم ها،کرم ها،قرص این :رتینوئیدها

زنانی  یا باردار زنان برای بنابراین کنند، ایجاد مادرزادی نقایص جمله از جدی جانبی عوارض توانندمی رتینوئیدها

 .شوندنمی توصیهدارند،  شدن داربچه قصد که
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 که جدی موارد برای است ممکن است، شده ساخته ایمنی سیستم سرکوب برای که دارو این :سیکلوسپورین

سخ دیگر های درمان به صرف دهند نمی پا سیب ها کلیه به تواند میدارو  این. شود م ساند آ شار و بر  را خون ف

 .بود خواهد شما سالمت مراقب نزدیک از مصرف حین در پزشک بنابراین دهد، افزایش

 تنهایی به موارد این البته. بخشید تسریع را درمان ساده نکات برخی رعایت با توانمی دارویی هایدرمان کنار در

 :از عبارتند نکات این. باشند کننده کمک توانندمی ولی شوندنمی درمان باعث

ست آرامش به گرفتن روزانه: دوش کردن حمام  شک هایسلول و کندمی کمک ملتهب پو  س م روی شده خ

ست شک هایصابون از. شویدمی را پو ست چربی که ع ری و خ ستفاده برند،می بین از را پو صیه. نکنید ا  تو

ستحمام در شودمی ستفاده داغ آب جای به ولرم آب از ا  گیاهی های روغن خواص از توانیدمی همچنین. کنید ا

 .شوید مندبهره پوست به رسانی رطوبت و کردن نرم برای طبعیی

. کنید اسططتفاده کننده مرطوب های کرم انواع و حسططاسططیت ضططد هایلوسططیون از حمام از ها: بعدکننده مرطوب

 از جلوگیری برای است بهتر. باشید خود پوست مراقب بیشتر باید خشک و سرد هایفصل در که نکنید فراموش

 .کنید دوری ع ری محصوالت هرگونه از احتمالی حساسیت

شید: قرار طبیعی نور سکین باعث تواندمی کم، میزان به آفتاب نور زیر گرفتن خور ست ت ستفاده اما شود پو  از ا

 .نکنید فراموش را آفتاب ضد کرم

 .شود درمان هایروش تاثیرگذاری در بهبود باعث تواندمی متناسب وزن به وزن: رسیدن کاهش

 ویتامین ،3 امگا ماهی، روغن. هسططتند تأثیرگذار بهبود روند در هاویتامین و غذایی: داروها هایمکمل از اسططتفاده

 .شوندمی عالئم بروز بهبود باعث نیز ورا آلوئه و سویا شیر دی،

شباع هایچربی و شده فرآوری غذایی مواد قرمز، گوشت فود، فست سالم: از غذایی رژیم  به و کنید دوری شده ا

شید سالم تغذیه دنبال صی هایپروتئین. با سید حاوی غذایی مواد مانند خال  سالمون، ماهی مانند 3 امگا چرب ا

 هستند مفید سویا و کتان تخم میگو،

سترس: همان از دوری و آرامش حفظ سترس شد، گفته که طورا ض راب و ا سوریازیس بیماری بروز عوامل از ا  پ

ست ضاع شدن وخیم باعث تواندمی و ا شن و یوگا دنبال به و بازگردانید خود زندگی به را آرامش. شود او  مدیتی

 .بروید

 . رودمی شمار به بیماری تحریک عوامل از قبلی مورد مانند نیز مورد ترک سیگار: این
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capsule-oral-https://www.healthline.com/health/drugs/cyclosporine 
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