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یس چیست؟ بیماری پسوریاز  
پسوریازیس، یک بیماری شایع   بیماری

ھای  پوستی است که، چرخه زندگی سلول
پسوریازیس با . زند را بھم میپوستی 

افزایش سرعت ساخت سلول بر سطح 
تکه ھای نقره ای   پوست ، باعث بوجود آمدن

ضخیم و خارش دار، خشک و یا تکه ھای 
قرمز که گاھی اوقات دردناک ھم ھستند، 

این تکه ھا بیشتر در نقاط اطراف . شود می
.شوند انو ظاھر میپوست سر، آرنج و ز  
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 عالیم ابتال به بیماری پسوریازیس

تواند بین افراد مختلف،  عالیم پسوریازیس می
متفاوت باشد و شامل یک یا چندتا از نشانه 

:دھای زیر شو  

  تکه ھای قرمز روی پوست که
ای پوشیده  ھای نقره با فلس

 .شده است

 

  نقاط کوچک پوسته پوسته
معموال در کودکان دیده (شده 

 )شود می
  خشک و ترک خورده پوست

که ممکن است خونریزی ھم 
 .بکند

  خارش، سوزش و یا درد در
 .نقاطی از پوست

  ناخن ضخیم، سوراخ شده و
 .یا برآمده

  مفاصل متورم و سفت
 شده
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  :انواع پسوریازیس  بعضی از

  

  

 :(Plaque psoriasis) پسوریازیس پالکی

 

  :(Scalp psoriasis) پسوریازیس پوست سر  

 پسوریازیس ناخنی (Nail psoriasis):  

 ای پسوریازیس قطره (Guttate psoriasis):  

 
 (Inverse psoriasis): 

 

 
 

 
4 
 
 

 
 
 
 

   پسوریازیسدالئل ابتال به 

دلیل اصلی ابتال به پسوریازیس ھنوز معلوم 
شوند،  نیست، اما عواملی که در ادامه بیان می

معموال بیشترین تاثیر را در ابتال به بیماری 
 :اند، این عوامل شامل پسوریازیس داشته

 سابقه خانوادگی و ژنتیک 
 عفونت از جمله عفونت گلو یا برفک دھان 
  بریدن ست و یا صدمه به پوست، ازجمله

 نیش حشرات
 استرس 
 ھوای سرد 
 سیگارکشیدن 
 مصرف زیاد الکل 
  داروھایی خاص از جمله داروھای درمان

، فشارخون باال بیماری دوقطبی،
 …داروھای ضدماالریا و

 چاقی 
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درمان بیماری پسوریازیس با 
 روشھای طبیعی

توانند بیماری را شفا  ھرچند درمانھای خانگی نمی
توانند به بھتر شدن آن  بین ببرند، اما میدھند و از 
 :این موارد شامل. کمک کنند

 تواند به  اینکار می .حمام کردن روزانه
شود و پوست  ھای خشک می برداشتن نقاط و تکه

دقیقه در وان  ١۵سعی کنید . کند ملتھب را آرام می
ھای خشک استفاده  بمانید و ھمچنین از آب داغ و صابون

ھای معمولی که چربی و روغن  و صابونآب ولرم . نکنید
اضافه کردن روغن . ھم در خود دارند مناسب است

نمک فرنگی اصل یا نمک دریای مرده ھم  حمام،
 .تواند، به درمان کمک کند می

 پس از حمام  .استفاده از مرطوب کننده
مرطوب کننده مبتنی برپماد  پوست خود را با مالیدن
ھمچنین در روزھای سرد و . برروی آن مرطوب نمایید

خشک میبایست چندین بار در روز پوست خود را مرطوب 
 .نمایید

 دن پوست در برابر مقدار قراردا
ھای  ھنگام آفتاب گرفتن از کرم : آفتاب کمی

 .ضدآفتاب استفاده کنید

 تحت تاثیر در  پوشاندن نواحی
  .ھنگام خواب

 دوری از مصرف الکل. 

 رژیم غذایی سالم. 
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