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»پسوریازیس« یک بیماری پوستی است که 
گرچه بیشتر مردم با آن آشنایی ندارند، معموال 
با عوارض جدی همراه است و تاثیرات جدی 
بر زندگی بیمار دارد. با توجه به آمار باالی 
اروپا  بیماری در  این  به  ابتال  تا 5درصد   3
و آمریکا، به عبارتی جمعیت سفیدپوستان، 
در سال 1983 میالدی انجمنی در حمایت از 
این بیماران با هدف آشنایی دقیق با بیماری، 
عالئم، عوارض، روش های درمان، آموزش 
اقدامات مناسب در جهت بهبود شرایط زندگی 
و تالش برای بهبود پژوهش ها و اصول درمان 
در فرانسه شکل گرفت و پس از چند سال در 
سال 2004 میالدی، روز 29 اکتبر مصادف با 7 
آبان، به طور رسمی »روز جهانی پسوریازیس« 
نام گرفت. البته شیوع پسوریازیس در آسیا نیز 
چندان پایین نیست و 2 تا 3درصد مردم به این 
بیماری مبتال هستند. همچنین با توجه به ابعاد 
مختلف این بیماری در زندگی بیماران، هر سال 
شعار خاصی برای این روز انتخاب می شود که 
در سال 2018 میالدی »پسوریازیس را جدی 

درمان کنید« انتخاب شده است. 

»پسوریازیس« چیست؟
بیماری »صدف«  به  ایرانیان  بین  پسوریازیس 
شهرت دارد زیرا معادل فارسی نداشت و از 
لغت عربی »داء الصدف« وارد زبان فارسی شد. 
این بیماری صرفا پوستی است و هیچ ارتباطی به 
بیماری های داخلی یا عالئم آنها ندارد. بسیاری از 
مردم تصور می کنند پسوریازیس به عملکرد کبد 
یا تغذیه و... مربوط است، در حالی که به هیچ 
یک از چنین عالئمی ارتباط ندارد. بیماری به 
صورت ضایعات پوستی قرمزرنگ و پوشیده از 
پوسته صدفی نقره ای ظاهر می شود. این ضایعات 
حاشیه نسبتا مشخصی دارد و به طور کالسیک 
و در بیشتر موارد نواحی خارجی )اِکستانسور( 
مانند زانو، آرنج و پوست سر را درگیر می کند 
اما هرجایی از بدن ممکن است مبتال شود. گاهی 
به جای ابتالی قسمت های خارجی، بخش های 
داخلی مانند چین های بدن مانند زیر بغل، کشاله 
ران، گودی پشت زانو، گودی آرنج و ساعد درگیر 
می شود. تشخیص این نوع پسوریازیس مشکل تر 
است و می تواند در صورت عدم تخصص کافی 
با بیماری های قارچی پوست که غالبا با قرمزی و 

پوسته شدن همراه است نیز اشتباه گرفته شود.

بیماری با علت ناشناخته
گرچه هنوز علت دقیقی برای بیماری پسوریازیس 
شناخته نشده، سبب شناسی آن مشخص است. 
در افراد مبتال به این بیماری، الیه زایگر پوست 
که بین اپیدرم و درم قرار گرفته )قسمت تحتانی 
اپیدرم( دارای سلول هایی موسوم به زایگر یا مادر 

است. به طور طبیعی سلول های طبیعی پوست 
را می سازند و به سمت روپوست می فرستند. 
سلول های قبل به تدریج هسته را از دست داده و 
به شکل سلول های مرده طی شستشو و... می افتند 
و مجدد سلول های جدید جایگزین می شوند. 
روند طبیعی تولید سلول 27 تا 28 روز است 
اما در صورت ابتال به پسوریازیس این سرعت 
رسیدن سلول به سطح پوست، 3 روز خواهد 
بود. در نتیجه قبل از اینکه سلول هسته را از دست 
بدهد و به شکل سلول مرده جدا شود، سلول 
جدید از راه می رسد و روی هم انباشته می شود 

و به شکل پوسته دیده خواهد شد. 
از طرفی این روند سریع سلول سازی نیاز به 

انرژی و مواد غذایی دارد. به همین دلیل عروق 
پوستی گشاد می شوند تا غذای بیشتری را به 
طبقه زایگر پوست برسانند. افزایش خونرسانی 
نیز عامل قرمز شدن پوست است که روی سطح 

آن پوسته ها جمع شده  است. 

عالئم »پسوریازیس« 
از نظر خارش می توان طیفی از صفر تا صد را در 
نظر گرفت؛ بعضی بیماران هیچ خارشی ندارند یا 
در سطح کمی خارش احساس می کنند. برخی 
از شدت خارش کالفه می شوند که البته معموال 

خارش در سطح متوسط دیده می شود. 
پسوریازیس از تولد تا مرگ می تواند در هر سنی 

ظاهر شود اما سن شایع آن در بالغان و به طور 
متوسط 35 سالگی و 10 سال کمتر یا بیشتر است. 
روند شروع بیماری در بیشتر موارد بسیار آرام است 
و بیمار اظهار می کند مدت هاست در قسمتی از 

بدن مانند روی آرنج پوسته وجود دارد.
گاهی بیمار با بروز ناگهانی عالئم به متخصص 
پوست مراجعه می کند که به این نوع بیماری 
قطره ای )Guttate( گفته می شود و به شکل ذرات 
ریز و منتشر در تمام قسمت ها ظاهر خواهد شد. 

عوامل تشدیدکننده یا فعال کننده زمینه 
برخی اوقات بزرگساالن به دلیل ضعف سیستم 
ایمنی دچار پسوریازیس می شوند. در بسیاری 

موارد پس از عفونت استرپتوکوکی، پسوریازیس 
به ویژه نوع قطره ای ظاهر می شود که گرچه در 
همه سنین امکان ابتال به آن وجود دارد، بیشتر 

در کودکان وجود خواهد داشت. 
در رابطه با پسوریازیس باید به »فنومن کوبنر« 
اشاره کرد. فنومن کوبنر در بسیاری از بیماری های 
پوستی دخیل است؛ یعنی هر قسمتی از بدن که 
تحت تاثیر ضربه فیزیکی مانند فشار آرنج روی 
میز، تماس مکرر زانو با زمین، جراحی و... باشد، 
در همان موضع، همان حالت پسوریازیس ظاهر 
می شود. در واقع تا پیش از این، بیماری به شکل 
خفته در بدن وجود داشته و بر اثر این شرایط بروز 
پیدا می کند. برخی عوامل مانند استرس های شدید 
روانی و مصرف برخی داروها مانند لیتیوم )در 
موارد ابتال به افسردگی( نیز در تشدید یا بیدار شدن 
پسوریازیس تاثیر دارد. از لحاظ ژنتیک هنوز ژن 
خاصی برای این بیماری شناخته نشده اما یک سوم 
مبتالیان به این بیماری، دارای زمینه خانوادگی 
هستند و مشاهده شده دوقلوهای یکسان، در 
35درصد موارد، هر دو مبتال به پسوریازیس 
می شوند. تغذیه هیچ تاثیری در بیماری ندارد 
اما سیگار از عوامل تشدید کننده است. البته علل 

تشدید کننده در همه افراد یکسان نخواهد بود.

عدم ارتباط »پسوریازیس« با سالمت 
موها اما تاثیر جدی در ناخن ها

پسوریازیس یک بیماری پوستی سطحی است 
و وقتی پوست سر درگیر می شود، مشکلی برای 
موها مانند ریزش مو نخواهد داشت زیرا ارتباطی 
به درم و الیه های عمقی پوست ندارد. بیماری 
که زمینه ریزش مو ندارد نمی تواند آن را مرتبط 
به پسوریازیس بداند اما پسوریازیس ناخن را 
درگیر می کند که اولین عالمت PIT است. به 
این ترتیب که حالتی شبیه فشردن یک سوزن ته 
گرد روی ناخن و گودی مختصر دیده می شود. 
گرچه PIT غالبا مربوط به کم خونی است، می تواند 
اولین عالمت ابتال به پسوریازیس محسوب شود.

همچنین اونیکولیز )جدا شدن ناخن از بستر( یکی 
دیگر از تاثیرات پسوریازیس بر ناخن است. در 
واقع همان ضایعات پوستی که در سطح پوست 
ایجاد می شود، ابتدا زیر بستر ناخن شکل می گیرد 
و منجر به جدا شدن بخشی از ناخن از بستر 
می  شود و رنگ زردی پیدا می کند. ناخن نسبت 
به ناخن های دیگر ضخیم می شود و به ندرت 
ممکن است همه ناخن ها درگیر شوند و غالبا 2 
تا 5 ناخن دچار عالئم خواهند شد. سخت ترین 
زمان تشخیص پسوریازیس، زمانی است که تنها 
در یک ناخن عالئم ظاهر شود زیرا کم خونی، 
بیماری قارچی و... نیز با این نشانه همراه است و 
اگر پزشک تخصص و تبحر کافی نداشته باشد، 

نمی تواند تشخیص افتراقی دهد. 

نوعی دیگر از »پسوریازیس« 
نوع دیگر پسوریازیس »پوستولر« نام دارد.  در این 
بیبماری دانه های سفیدرنگ چرکی مانند ظاهر و 

مایعی در دانه ها جمع می شود. معموال کف دست ها 
و پاها درگیر می شوند. البته می تواند هر جایی 
از پوست بدن را بگیرد. این دانه ها با جوش های 
چرکی فرق دارند؛ جوش ها خیلی عمیق هستند 
اما این پوستولرها در بیماری پسوریازیس عمق 
ندارند. همچنین بیمار گاهی تب خفیف دارد و در 
آزمایش خون نیز افزایش گلبول های سفید دیده 
می شود که نشاندهنده تحریک سیستم ایمنی است. 

روند تشخیص و درمان بیماری
تشخیص پسوریازیس به خصوص نوع کالسیک 
برای پزشک متخصص بسیار ساده است. البته 
گاهی عدم تخصص و تبحر کافی می تواند افتراق با 
دیگر بیماری های با عالئم مشابه مانند بیماری های 
قارچی، درماتیت سبورئیک و ... را کمی مشکل 

کند که انجام آزمایش کمک کننده است. 
بهترین راه تشخیص پسوریازیس، بیوپسی یا 
نمونه برداری است و به طور قاطع بیماری اعالم 

می شود و مشکوک نخواهد بود. 
پسوریازیس بیماری مزمنی است و همه روش های 
درمان موقت و مسکن خواهد بود و درمان قطعی 
ندارد. هنوز مشخص نشده چرا گاهی بیماری 
مدتی خوب است و دوباره عود می کند یا چرا 
عالئم بعضی افراد تحت تاثیر نور خورشید، بهبود 
می یابد و بعضی عالئم تشدید می شود. همچنین 
این بیماری مسری نیست زیرا عامل میکروبی 
در بروز آن نقشی ندارد. انجام اولتراویولت یا به 
اصطالح نوردرمانی یکی از تکنیک های خوب 
برای بیمارانی است که پاسخ مثبت به پرتوهای 
فرابنفش در آنها دیده می شود. در مورد بارداری 
نیز شرایط همین گونه است و با تشدید یا بهبود 
عالئم همراه خواهد بود. به همین دلیل گفته می شود 

شاید هورمون ها نیز در آن نقش داشته باشند.
درمان مبنی بر تجویز دارو برای بستن عروق و 
کاهش قرمزی پوست و داروهایی برای برطرف 
شدن پوسته هاست. در موارد شدیدتر داروهای 
شیمی تراپی یا به اصطالح بیولوژیک استفاده 
می شود و نباید مشابهت با داروهای بیماران مبتال 
به سرطان، بیمار را از پیگیری درمان منصرف کند. 

»پسوریازیس« و مفاصل
تنها قسمت داخلی بدن که می تواند مبتال به 
پسوریازیس شود، مفاصل است که التهاب مفاصل 
ناشی از پسوریازیس )Psoriasis arthritis( گفته 
می شود. بیماری ممکن است با آرتریت روماتوئید 
اشتباه گرفته شود که در صورت توجه پزشک 
زمینه  و  پوست  وضعیت  به  روماتولوژیست 
بیمار، تشخیص درست  پوستی  پسوریازیس 
خواهد بود. آمار ابتال به این بیماری نیز کم نیست 
و حدود 5درصد مبتالیان به پسوریازیس از این 
ناراحتی های مفصل نیز رنج می برند. غالبا مفاصل 
کوچک مخصوصا انگشتان و به طور ویژه انگشت 
سوم، حلقه و کوچک را درگیر می کند که در 
صورت درمان نکردن به موقع و مناسب، دچار 

خشکی و کجی می شوند.

با توجه به 
آمار باالی 3 تا 
5درصد ابتال به 
این بیماری در 
اروپا و آمریکا، به 
عبارتی جمعیت 
سفیدپوستان، 
در سال 1983 
میالدی انجمنی 
در حمایت از 
این بیماران 
در جهت بهبود 
شرایط زندگی و 
تالش برای بهبود 
پژوهش ها و 
اصول درمان در 
فرانسه شکل 
گرفت

کیم کارداشیان
ستاره  این  ابتالی  مساله 
مدلینگ  و  بازیگری 
 2011 سال  به  آمریکا 
 30 آن سال،  در  برمی گردد. وی  میالدی 
ساله بود؛ درست در همان سنی که تشخیص 
این بیماری در مورد مادرش، کریس جنر، 
نسبتا  ارتباط  پسوریازیس  بود.  شده  داده 
باالیی با زمینه خانوادگی دارد و شیوع آن 
در سنین حدود 25 تا 40 سالگی باالست. 
از استفاده  کارداشیان در وب سایت خود 
برخی محصوالت پوست برای بهبود عالئم 

بیماری خود اظهار رضایت دارد.

َکری دی انگلیش
پیش از مطرح شدن این چهره به عنوان یکی از 
سوپرمدل های آمریکا در سال 2006 میالدی، 
وی سال ها درگیر بیماری پسوریازیس بود. 
بیماری او در 5 سالگی تشخیص داده شد 
و تمام روش ها برای بهبود آن که 70درصد 
بدن را فراگرفته بود، انجام شد. کری همیشه 
به دستور  آستین بلند می پوشید،  لباس های 
پزشک نمی توانست ورزش کند و ابتدای 
دوران فعالیت در حرفه مدلینگ، ضایعات 
پوستی را با آرایش غلیظ می پوشاند. با پیگیری 
روند درمان و استفاده از دارو، پوست وی اکنون 
در وضعیت بسیار خوبی است. او پیش از این 
عکسی از دوران بیماری و پس از بهبود خود 
را با هدف ایجاد انگیزه درمان برای مبتالیان 

به پسوریازیس منتشر کرده بود. 

دارا تورس
دارا به رغم ابتال به پسوریازیس، 12 مدال 
را در 5 دوره بازی های المپیک در کارنامه 
خود دارد. گرچه ترکیبات شیمیایی موجود 
در آب استخر برای بسیاری از این بیماران 
تحریک کننده مشکل است، او متوجه شد 
کلر، وضعیت او را واقعا بهبود می دهد. دارا 
کنار توجه جدی به ورزش شنا، الگویی موفق 
برای بسیاری از مبتالیان به پسوریازیس شد 
که به دلیل وضعیت ظاهری خود تمایلی به 
چنین ورزش هایی نداشتند. او در مصاحبه 
خود به این نکته تاکید کرد که پسوریازیس 
بیماری مسری نیست و صرفا روی ظاهر 

فرد تاثیر دارد. 

جان الویتس
این کمدین آمریکایی، زمانی که به دلیل 
به پزشک مراجعه  بروز ضایعات پوستی 
کرد، متوجه ابتال به پسوریازیس شد. شدت 
بیماری او به حدی بود که 75درصد سطح 
بدن او را فراگرفته بود تا جایی که مجبور به 
استفاده از کرم های آرایشی روی آرنج بود. 
در حال حاضر، او بیماری خود را تحت 
کنترل می داند و دارو مصرف می کند. جان 
در گفت وگویی مطرح کرد که این بیماری 
دلیلی برای ناراحتی نیست و تنها نیاز به معاینه 
و کنترل بیماری توسط پزشک متخصص 
خواهد داشت. هر بیمار باید وضعیت بهبود 

خود را بشناسد و اصول آن را رعایت کند.

گنجاندن تمرینات منظم ورزشی در برنامه زندگی، 
یکی از مهم ترین توصیه های حفظ سالمت است. بر 
این  اساس ، سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند 
مانند  با شدت متوسط  استقامتی  150 دقیقه تمرین 
پیاده روی، شنا، دوچرخه سواری و... الزمه این سطح 

تحرک خواهد بود. 
گاهی بیماری های مزمن از جمله پسوریازیس برای 
بعضی افراد معادل بی تحرکی تلقی می شود، در حالی 
که این گروه از بیماران نیز به سطح مناسبی از فعالیت 
جسمانی نیاز دارند،  البته مشروط بر اینکه حتما با 
پزشک معالج خود مشورت کنند تا از بروز عوارض 

احتمالی و تشدید عالئم پیشگیری شود. 
به طور کلی احتمال بروز افسردگی در این گروه از 
بیماران زیاد است و ورزش منظم می تواند به بهبود 
وضعیت روانی آنها کمک کند. همچنین این بیماری 
زمینه ابتال به ناراحتی های قلبی- عروقی را افزایش 
می دهد که در این زمینه ورزش نقش مثبت و موثری 
خواهد داشت. کاهش وزن و حفظ  تناسب اندام نیز 

عامل مساعدی در روند درمان خواهد بود. 
البته باید به شرایطی مانند فشار مداوم به قسمتی از 
بدن که باعث فنومن کوبنر خواهد بود، توجه داشت 
که در این حالت زمینه بروز یا تشدید پسوریازیس در 
آن موضع وجود دارد. از طرفی بیمار باید به  شرایطی 
مانند مواجهه با نور خورشید، شنا در آب استخر و... 
دقت کند و بهبود یا وخامت بیماری را در نظر بگیرد 

و با پزشک مشورت کند.

پسوریازیس و ورزشسلبریتی ها و »پسوریازیس« 
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 ترجمه: 
مریم  سادات 

کاظمی

درمان های نوین »پسوریازیس«
پیشرفت چشمگیر در زمینه تحقیقات پزشکی باعث شده همواره 
تکنیک ها و درمان های نوینی برای درمان بیماری های مختلف 
عرضه شود. در این زمینه تالش برای بهبود وضعیت بیماران مبتال 
به »پسوریازیس« نیز مسثتثنی نیست و دو داروی جدیدی که از 
سال 2018 میالدی در بازارهای جهانی موجود است، می تواند به 

منزله راهکار موثر در این زمینه مورد توجه باشد. 

نوین  درمان  ralitsnE ecnal®(؛   amrahP OEL(   ®RALITSNE
موضعی به شکل موس است که به سرعت ضایعات پوستی را 
کاهش می دهد و تاثیر مثبتی بر ناراحتی بیماران دارد. ویژگی این 
دارو چنین است که نفوذ دو عامل فعال به بهترین حالت از سد 
پوستی امکان پذیر است، در حالی که در انواع محصوالت موضعی 
کالسیک، بیشتر ترکیبات روی سطح پوست به شکل کریستال باقی 
می ماند اما حالل های موجود در ترکیب RALITSNE®  باعث حل 
شدن کامل کلسیپوتریول )یکی از مشتقات صنعتی ویتامین D( و 
بتامتازون موجود در دارو می شود. با یک مرتبه اسپری شدن دارو 

روی پوست، حالل ها تبخیر می شود و ترکیبات اصلی به طور 
کامل در موس حل خواهند شد که به این دلیل بهترین حالت نفوذ 

از پوست را خواهند داشت.
بیماری:  شدید  تا  متوسط  موارد  در  بیولوژیک  جدید  داروی 
bamuladorb(®muehtnyK( داروی جدید بیولوژیک که از طرف 
اتحادیه اروپا مجوز عرضه در بازار را دارد، در موارد پسوریازیس 
متوسط تا شدید بعضی بیماران قابل مصرف است. این دارو نخستین 
درمان بیولوژیک است که بر گیرنده های A71-LI’I تاثیر می گذارد. 
muehtnyK® به جای اینکه ناقل های التهابی را مورد هدف قرار دهد، 
به طور خاص بر گیرنده های سلول های پوستی تاثیر می گذارد و از 
این جهت با درمان های موجود تفاوت دارد. همچنین مانع فعالیت 
بیولوژیک سیتوکین ها LI-71  پروتئین های التهابی عامل شکل گیری 
پالک های پسوریازیس می شود. این دارو در ژاپن و ایاالت متحده 
برای درمان ضایعات پوستی متوسط تا شدید در بزرگساالن کاربرد 
دارد. همچنین در ژاپن عالوه بر درمان ضایعات پوستی، برای بهبود 
آرتریت ناشی از پسوریازیس، پسوریازیس پوستولر و قطره ای نیز 

دارای مجوز مصرف است. 

به مناسبت 29 اکتبر مصادف با 7 آبان؛ روز جهانی »پسوریازیس« 

همه چیز در مورد پسوریازیس
 دکتر حسین طباطبایی

متخصص پوست و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی تهران
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