
 
 

سور سر یمنیخود ا یماریب کی سیازیپ شد  ست که باعث ر ست یسلولها عیمزمن ا باعث  بیماری نیشود. ا یم یپو

 د.شو یسطح پوست مپوسته پوسته شدن 

س یو قرمز التهاب ست.  جیرا اریب سفید یا نقره ای قرمز به رنگ  در این بیماری پالکهاییا شش  شود.  یم جادیابا پو

ست و پا و سوریازیس در نقاط مختلف بدن مانند زانو، آرنج، کف د ست پ سور سر بروز میکند. پو  یروگاهی  سیازیپ

 .یز بروز میکندن یاطراف دستگاه تناسل هی، دهان و ناحناخن ها

سلولهابه طور معمول ست ی،  شد م یپو ست ر سطح م یکنند و به آرام یدر اعماق پو سند یبه  از بین ، سرانجام و ر

 ماه است. کیسلول پوست  کی ی. چرخه زندگمیروند

 عیاز حد سوور شیب دیتول نیا. فتدیچند روز اتفاق ب یتنها در طممکن اسووت روند  نی، اسیازیبه پسووور انیمبتال در

 .گردد یم زیاد و پوسته پوسته شدن یپوست یسلولها جادیمنجر به ا

سور ییکایآمر ونیلیم 7.4، حدود مطالعه کی طبق ستند.  سیازیمبتال به پ  ی نیزگریط دایشرمعموالً با این بیماری ه

 همراه است ، از جمله:

 2نوع  ابتید 

 روده یالتهاب یماریب 

 یقلب یماریب 

 تیآرتر  

 اضطراب 

 یافسردگ 

 عالئم بیماری:

 لکه های قرمز روی پوست که با پوششی نقره ای رنگ احاطه شده است 

 نقاط کوچک پوسته پوسته شده 

 به سادگی دچار خونریزی میشود پوست خشک که 

 خارش و سوزش پوست 

 ناخن ضخیم، سوراخ شده یا برآمده 

 مفاصل و درد ورم 



 
 

 :عوامل تشدید کننده بیماری

 یسسابقه خانوادگی پسوریاز 

 آرتریت روماتویید 

 آسیب موضعی پوست 

 هیپوکلسمی 

 نواحی دیگر بدن ی یا باکتریاییویروس عفونت های 

 استرس 

 و هوای سرد  آب 

 عوامل ژنتیک 

  مصرف زیاد الکل 

  سیگار کشیدن 

 داروها  برخی از 

 .میزان بروز این بیماری در سفیدپوستان بیشتر است خاصی بوده و HLA بیمار دارای پادتنهای افراد المعمو

 انواع پسوریازیس

 یپالک سیازیپسور

 است. سیازینوع پسور نیتر عیشا

 پسووووریازیس از نوعبه  انیدرصووود از مبتال 80زند که حدود  یم نی( تخمAAD) کایآمر مویپوسوووت و  یآکادم

از پوست را  ییشود که قسمت ها یقرمز و ملتهب م یلکه ها جادیباعث ااین نوع بیماری پالک هستند.  سیازیپسور

ست. ا شانده ا ششها اغلب با  پالک نیپو ش ینقره ا ای دیسف پو ، زانو و پالک ها معموالً در آرنج نی. اندشده ا دهیپو

 د.نپوست سر وجود دار

 گوتات سیازیپسور

سور ست. ا عیشا یگوتات در کودک سیازیپ سور نیا صورت یلکه ها جادیباعث ا سیازینوع پ ست  یکوچک   یمدر پو

 .میشوندبزرگ  و میلکه ها به ندرت ضخ نی، بازوها و پاها است. اتنهمحل ابتال به این نوع بیماری  نیتر عیشود. شا



 
 

 پوسچوالر سیازیپسور

شود.  یپوست قرمز و ملتهب م شده وپر از چرک  و دیسف یتاول ها جادیشود. باعث ا یم دهید شتریدر بزرگساالن ب

سور سچوالر سیازیپ ست  یبه طور معمول در نواح پو سترده  یاما م  ،بروز میکندپاها  ایکوچکتر بدن مانند د تواند گ

 باشد.

 معکوس سیازیپسور

سور شنرمز ق به رنگ براق ینواح ایجاد معکوس باعث سیازیپ ستو التهاب  رو سورشود.  یم پو معکوس در  سیازیپ

 شود. یم جادیا یدستگاه تناسل و دراطراف پوست صورت  ای، در کشاله ران ها نهیس ایبغل  ریز

 یکترودرمیار سیازیپسور

 است. سیازینادر از پسور اریو بس دینوع شد کی

ست تقر یبزرگ یاغلب بخش ها بیماری نیا ست. پو شانده ا  یمسوخته آفتاب  حالت باًیاز بدن را به طور هم زمان پو

 شود. میدچار تب  سیازینوع پسور نیفرد مبتال به اخارش و سوزش در سرتاسر بدن وجود دارد. شود. 

 فوراً به پزشک مراجعه کنند. دیافراد با نی، بنابراباشد یکننده زندگ دیتواند تهد یمبیماری  نوع  نیا

 تشخیص:

سور ست و تما سیازیعالئم پ شهود ا سا زیبه طور معمول م شابه که ممک یطیشرا ریآن از  ست باعث بروز عالئم م ن ا

 و معموال بیماری با معاینه فیزیکی تشخیص داده میشود. ، آسان استشود

شخص ن اگر شک  ای ستیعالئم م شکوک  به وجود بیماریپز ستم ست ا ست  کی، ممکن ا  تهیهنمونه کوچک از پو

 شود. یشناخته م یوپسیبه عنوان ب کهکند. 

 یم بررسی میکروسکوپی. ردیگ یقرار مبررسی  مورد کروسکوپیم با و، شود یفرستاده م شگاهیبه آزما پوستبیوپسی 

 د.را رد کن یاحتمال یعفونت ها ایاختالالت  ریتواند سا یم نیدهد. همچن صیتشخ نیز را سیازیتواند نوع پسور

 درمان:

 سیازیبردن پالک ها است. درمان پسور نیو از ب یپوست یکند شدن رشد سلول ها، کاهش التهاب و درمانهدف از 

 :ردیگ یدر سه دسته قرار م



 
 

 یموضع یدرمانها

تا  فیخف سیازیپسووور درمان یتواند برا یشووود م یپوسووت اعمال م یرو میکه به طور مسووتق ییها و پمادها کرم

 باشد. دیمفمتوسط 

 است: ریشامل موارد ز یموضع یدرمانها

 یموضع یدهایکواستروئیکورت 

 یموضع رتینوئیدهای 

 نیآنترال 

 نیتامیو یها آنالوگ D 

 کیلیسیسال دیاس 

 کننده مرطوب 

 کیستمیس یداروها 

ست افراد ممکن سور یا سط  سیازیکه پ ساندارند دیشد تامتو سا ی، و ک سخ خوب ریکه به  ، نداده اند یانواع درمان پا

دارند.  یدیشوود یداروها عوارض جانب نیاز ا یاریداشووته باشووند. بسوو یقیتزر ای یخوراک یبه اسووتفاده از داروها ازین

 کنند. یم زیتجو وتاهمدت زمان ک یپزشکان معموالً آنها را برا

 داروها عبارتند از: نیا

 متوترکسات 

 نیکلوسپوریس  

 دهاینوئیرت 

 یدرمان نور

سورروش   نیا ستفاده م یعینور طب ای( UVاز ماوراء بنفش ) سیازیدرمان پ ش یا  دیسف یگلبول ها دیکند. نور خور

سلولها ست حمله م یفعال را که به  سر یسالم پو شد  برد. هر دو نور  یم نیاز ب را شود یسلول م عیکنند و باعث ر

UVA  وUVB باشد. دیمفتا متوسط  فیخف سیازیممکن است در کاهش عالئم پسور 
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