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پسوریازیس 

 

 

در ايي .  يل ثيوبري هشهي پَستي است مِ ًبم آى اس ملوِ اي يًَبًي ثِ هعٌي خبرش گزفتِ ضذُ استپسَريبسيس

ثيوبري ًبحيِ اي اس پَست هلتْت ضذُ مِ ثب قزهشي ٍ خبرش ّوزاُ است ٍ رٍي آى ًيش پَستِ ّبي ًقزُ اي رًگ ديذُ 

 .ضبهل پَست سز،آرًج ّب ٍ پطت ثذى است هحل ّبي ضبيع. هي ضَد 

 

 داًطگبُ علَم پشضني ٍ خذهبت ثْذاضتي درهبًي تْزاى

   هذيزيت اهَر پزستبري–هعبًٍت درهبى 

  فوق تخصصی پوست رازیبیمارستان
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گبّي ضذت پسَريبسيس آًقذر خفيف است مِ ثيوبر اصال اس اثتال ثِ آى آگبُ ًيست ٍگبّي ثيوبري آًقذر ضذيذ است 

ثيوبري پسَريبسيس هسزي ًيست ٍلي در افزادي مِ يني اس اعضبي .مِ ًَاحي گستزدُ اي اس ثذى را هي پَضبًذ

 .خبًَادُ آًْب هجتالست ثيطتز ثزٍس هي مٌذ

 : علت پسوریازیس 

 ًايي ثيوبري هعوَال. عفًَتْب اس جولِ عفًَت استزپتَمَمي حلق ٍ ّوچٌيي ثعضي اس دارٍّب هي تَاًذ عبهل ثيوبري ثبضذ

 .در فصل سهستبى ثِ علت خطني پَست ٍ مبّص تبثص ًَر آفتبة ثَجَد هي آيذ

ثِ تذريج ايي ضبيعِ ثشرگتز .ضبيعتزيي عالهت پسَريبسيس ثِ صَرت ثزجستگي ّبي مَچل قزهش رًگ است :عالیم

پَستِ ّبي سطحي ثِ راحتي جذا ضذُ ٍ هي ريشًذ ٍ پَستِ ّبي سيز آى دردًبك .ضذُ ٍ سطح آى پَستِ پَستِ هي ضَد

 .ايي ًَاحي قزهش رضذ مزدُ ٍ ٍسيع هي ضًَذ. ضذُ ٍ خًَزيشي خَاٌّذ مزد

 

آرًج ّب،ساًَّب،ًطيوٌگبُ،ثبسٍّب،پَست  سز ٍ ًبخي ّب اس .پسَريبسيس هعوَال دٍ طزف ثذى را ثطَر قزيٌِ هجتال هي مٌذ

ًبخي ّب هوني است ضل  يب ضخين ٍ .رٍي ًبخٌْب فزٍرفتگي ّبي مَچني ثِ  چطن هي خَرد.ًقبط ضبيع هي ثبضٌذ

 .خويذُ ضًَذ

 درمان پسوریازیس چگونه است؟

 مزم ّب ،پوبدّب ٍ لَسيًَْبي حبٍي دارٍّبي استزٍئيذي 

 ًَردرهبًي 
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 دارٍي ًئَتيگبسٍى 

 در رابطه با درمان چه نكاتي را باید بدانيد؟

  ٍ اگز ًَر درهبًي ّوزاُ ثب خَردى قزظ هتَمسبلي ثبضذ،چَى دارٍ در داخل عذسي چطن ثبقي هي هبًذ

هَجت پيذايص آة هزٍاريذ در عذسي چطن هي گزدد ثبيذ حتوبً اس لحظِ استفبدُ اس قزظ تب غزٍة آفتبة 

 .ّوبى رٍس اس عيٌل ّبي آفتبثي مِ جلَي ًَر هبٍراء ثٌفص را هي گيزًذ استفبدُ مٌيذ

 خَد را اس تبثص ًَر آفتبة هحبفظت ًوبئيذ. 

 دارٍ را ثب غذا هصزف مٌيذ تب عَارض گَارضي ًذاضتِ ثبضذ. 

  هصزف ًئَتيگبسٍى ثبعث افشايص چزثي خَى ٍ آًشيوْبي مجذي هي ضَد لذا هصزف غذاي من چزة ٍ اًجبم

در حيي درهبى جْت جلَگيزي اس خطني پَست ٍ هخبط هبيعبت سيبد . دٍرُ اي آسهبيص خَى ضزٍري است

 .ثٌَضيذ

 اس هصزف النل ٍمطيذى سيگبرثپزّيشيذ چَى ثبعث تطذيذ ثيوبري هي ضًَذ. 

.  خبًوْب در حيي درهبى ثب ًئَتيگبسٍى ثبيذ اس حبهلگي خَدداري مٌٌذ چَى ثبعث ًبٌّجبريْبي جٌيي هي ضَد  

 


