
 ایوٌی است ٍ تیواضی پَستی هعهي ذَز الصذف داءیا  صذفک ،پسًریازیس

ّا  فطستس. ایي سیگٌالّای اضتثاّی ت پیام  هیسّس وِ سیستن ایوٌی تسى ٌّگاهی ضخ

یؼٌی افعایص تیص اظ حس ) ّای پَست هیطَز  ضضس سلَل ِتاػث افعایص سطػت چطذ

تطیي   ضایغ .پسَضیاظیس هسطی ًیست. (آًْا ًسثت تِ هیعاى ضیعشّای پَستی   سلَل

ای  ّایی لطهع ضًگ تا پَضطی ًمطُ  است وِ تا ًاحیِ یآى پسَضیاظیس پالن هاًٌسًَع 

ای اظ تسى  پَست هطرع هیطَز. پسَضیاظیس زض ّط ًمطِ ّٔای هطزُ  ٍ سفیس اظ سلَل

ط هاًٌس ظاًَ، آضًج، پَست سط ٍ وف زست ٍ پا هیتَاًس هطاّسُ ضَز ٍ تا سایط ضطای

اظ  %30حسٍز  .للثی ٍ افسطزگی زض اضتثاط است ْایجسوی جسی هاًٌس زیاتت، تیواضی

 .هثتال هیطًَس (پسَضیاتیه)آضتطیت  ٍضم هفاغل تِ ،افطاز هثتال تِ پسَضیاظیس

 ، هَاز آلطغى،زاضٍّا اظ ، تطذی)هاًٌس هحل تاتَ( ّای آى استطس، غسهِ تِ پَست  ٍ هحطن است تیواضی غًتیىیتِ ًظط هیطسس وِ پسَضیاظیس یه 

)فػل سطز ٍ ذطه ظهستاى تستطیي ضطایط ضا تطای تطسیس تیواضی زاضز ٍلصا هطزم ساوي زض ذط استَا ووتط تِ ایي تیواضی هثتال  ٍضؼیت آب ٍ َّائی

پسیسُ ایجاز گطزز )  ضٍاًی ضسُ ّای  یا زچاض آسیةٍ اظ پَست وِ آسیة زیسُ  هٌطمِ ایپسَضیاظیس هیتَاًس زض  .هیثاضس ػفًَت ٍَّضهًَْا  ،هیگطزًس(

 سالگی( 12 - 22) سٌیي جَاًی اظپسَضیاظیس اغلة  وَتٌط ضًَس. پسیسُاًساظی   ش ّوِ هیتَاًٌس هَجة ضاُاض. ٍاوسیٌاسیَى، آفتاب سَذتگی ٍ ذ(وَتٌط

پسَضیاظیس اگطچِ  .تِ ایي تیواضی هثتال هیطًَس ًسثتتِ یه تمطیثاً  هطزاىٍ  ظًاى. گطزز ًَظازی تا وَْلت آغاظ اها هیتَاًس زض ّط سٌی اظ ضطٍع هیطَز

الی  2 حسٍززض  .پعضىی، هیتَاى تا آى وٌاض آهس ٍ تیواضی ضا وٌتطل وطز َضت زضهاى هٌاسة ٍ ضػایت زستَضاتغیه تیواضی آظاض زٌّسُ است ٍلی زض

 .هیثاضس جْاًی پسَضیاظیس ضٍظآتاى(  7) اوتثط 22 ٍ هثتال ّستٌسپسَضیاظیس  تِ هیلیَى ًفط اظ هطزم جْاى 200تیص اظ  یؼٌی ،3%

 ي وطاوٍ َا عالئم 

 : ّای ظیط ضَز  ٍ ضاهل یه یا چٌس اظ ًطاًِ تَزُهیتَاًس تیي افطاز هرتلف، هتفاٍت تیواضی ػالئن 

 ای پَضیسُ ضسُ است. ّای ًمطُ  ّای لطهع ضٍی پَست وِ تا فلس تىِ -

 طَز(.وَزواى زیسُ هی تیي ًماط وَچه پَستِ پَستِ ضسُ )هؼوَال زض -

 پَست ذطه ٍ تطن ذَضزُ وِ هوىي است ذًَطیعی ّن تىٌس. -

 ذاضش ٍ سَظش زض ًماطی اظ پَست. -

 ًاذي ضرین، سَضاخ ضسُ ٍ یا تطآهسُ. -

 .هفاغل هتَضم ٍ سفت ضسُ -

 تطخیص 

 گاّی اٍلات اًجام تطذی آظهایطات ٍ ّیچ تست ذًَی تطای تطریع آى ٍجَز ًساضز، ّط چٌس تطریع زازُ هیطَز هؼایٌِ تالیٌیپسَضیاظیس اغلة تا 

 ِّطحال زض هَاضز هطىَن، هیتَاى اظ تیَپسی پَست استفازُ وطز. زض ایي ضٍش پعضه تا تطیسى تى ُ آى ضطٍضی است. تٍِض وٌٌس  تطای یافتي ػلل ضؼلِ

تطٍظ  پسَضیاظیس هوىي است تا زضهاتیت )اگعها( اضتثاُ گطفتِ ضَز. .تیواضی ضا تطریع هیسّسظیط هیىطٍسىَج، زض وَچىی اظ پَست ٍ تطضسی آى 

هٌجط تِ ایجاز تسیاضی اظ اثطات پَستی، اظ جولِ ضضس ػطٍق ذًَی اضافی زض زاذل پَست ) وِ تاػث ایجاز ضًگ ًاضی اظ تحطیه سیستن ایوٌی التْاب 

 طَز.هی ،ز(گطزپَستِ پَستِ ضسى هی هَجة)وِ  یتلطهع هیطَز( ٍ تىثیط تیص اظ حس سلَلْای پَس

 ّای تطآهسُ ِ یي ضىل تیواضی است ٍ تػَضت تىّضایغ تط (ٍلگاضیس) پسَضیاظیس پالوی، آى ًَع 2تیي 

ایي  ظاّطاً .، پسیساض هیگطززاحاطِ ضسُ ْای پَست هطزُای اظ سلَل سفیس ًمطُ ٔتا یه الیِضًگی وِ لطهع 

 تَزٍُ زضزًان  ذاضشٍاجس  هؼوَالً طَز ٍتىِ ٍ یا پالن اغلة زض پَست سط، ظاًَ، آضًج ٍ ووط ظاّط هی

پله، گطزى، ٍ  پَست سط ای اظ تسى هاًٌس ًس زض ّط ًمطِپسَضیاظیس هیتَا س ذًَطیعی وٌس.تَاًٍ هی

ٍ ًاذي ذَز ضا )ظیط تغل ٍ سیٌِ(، ًاحیِ تٌاسلی  یّای پَست چیي زست ٍ پا،گَش، زّاى ٍ لثْا، 

 زاضز.ًیاظ ذاظ ذَز ّا هتفاٍت است ٍ تِ زضهاًْای  هىاىزض ّط یه اظ ایي  ػالئن تیواضیًطاى زّس. 

ٍضم هفاغل  اظ افطاز هثتال تِ %۰0 زض اظ افطاز هثتال تِ پسَضیاظیس ٍ حسالل %2 حسٍززض  ًاذي تغییطات

پسَضیاظیس هیتَاًس تاػث سَضاخ ضسى ٍ  .ضخ هیسّسپسَضیاتیه 

ضضس تیص اظ حس، ضفتي ولفتی ٍ ّا )  ي ًاذيگطتیا غیطػازی 

 .( تطَزاًٍیىَلیع ذَز یا جسا ضسى ًاذي اظ تستط یضًگ ًاذي ٍ حتّ

 درمان 

تیواضی  جَز زاضًس وِ تا استفازُ اظ آًْاحال حاضط ایي تیواضی زضهاى لطؼی ًساضز، اها زاضٍّای تسیاضی ٍ زض

پسَضیاظیس وٌتطل هیطَز. تا تَجِ تِ هتفاٍت تَزى پسَضیاظیس زض افطاز هرتلف، ضٍش زضهاى زض ّط فطز تستِ تِ 

زض زضهاى پسَضیاظیس هسیطیت ٍ . سي، جٌس، ضغل، ٍسؼت تیواضی ٍ تسیاضی اظ ػَاهل زیگط هتفاٍت ذَاّس تَز



فَتَتطاپی ی، ّای هَضؼ  : زضهاى ی ػثاضتٌس اظّای زضهاً  اًَاع ضٍش. زاضزتیطتطی اّویت  ،وٌتطل تیواضی

 .جایگعیي یاّای جسیس ذَضاوی ٍ طة هىول   ، زضهاى، زاضٍّای سیستویه(ًَض زضهاًی)

ت وِ اس زضهاًیضٍش تطیي  ضایغهؼوَالً ( )پوازّای زاضای وَضتَى وَضتیىَاستطٍئیسّای هَضؼیاستفازُ اظ 

هْن زض هػطف ِ التْاب ٍ تحطیه پصیطی پَست هیطَز. ًىت واّصتاػث  تطای پسَضیاظیس استفازُ ضسُ ٍ

است وِ غالثاً پس اظ هستی، زیگط آى پاسد هطلَب اتتسایی حاغل  ایيوَضتیىَستطٍئیسّای هَضؼی 

ایي زاضٍّا ًیع ٍجَز زاضز؛ تٌاتطایي زضاظ هست ًویطَز، ضوي آًىِ ذطط ًاظن ضسى پَست زض اثط هػطف 

 ؼی ٍ هػطف زضست آى هیتَاًس تاػث ون ضسى ایي اثطات ًاذَاستِ ضَز.اًتراب زلیك ًَع استطٍئیس هَض

اظ  ،ٍ زیتطاًَل ًیع (سٌگ  لططاى ظغال) تاض هاًٌستطی   زاضٍّای لسیوی ،ٍ زاضٍّای وطاتَلیتیه ، آًتی ّیستاهیي ّاػالٍُ تط وَضتیىَاستطٍئیسّای هَضؼی

)ولسیتطیَل( ًیع  D3لثَلی ّوطاُ تَزُ است. ّوچٌیي استفازُ اظ تطویثات هَضؼی ٍیتاهیي  هستْا لثل زض زضهاى پسَضیاظیس تىاض ضفتِ ٍ تا اثطات لاتل

)فلفل ٍ وپسایسیي  ظیٌهآلَئِ ٍضا، جَجَتا، پیطیتیَى  :زیگط هحػَالت وِ ضاهل هَازی هاًٌس. زض زضهاى ایي تیواضی تا ًتایج ذَتی ّوطاُ تَزُ است

 س.ًّا ٍ یا تسىیي ذاضش استفازُ هیطَ  زازى، واّص همیاس پَستِّستٌس، تطای هططَب وطزى، تسىیي لطهع( 

زاضٍّای اظ  ،هتَسط تا ضسیس ٍضم هفاغل پسَضیاتیهافطاز تا پسَضیاظیس ٍ زضهاى هؼوَالً تطای 

)هتَتطوسات، سیىلَسپَضیي، سَلفاساالظیي،  ػَضت ذَضاوی یا تعضیمی هیثاضسوِ تسیستویه 

وِ یه ذاًن هثتال تِ  ٍلتیاّویت ایي است وِ  حائع ًِىت .استفازُ هیطًَس ّیسضٍوسی اٍضُ(،

زلت اظ ًظط ِ پسَضیاظیس زض سٌیي تاضٍضی تحت زضهاى تا زاضٍّای سیستویه لطاض هیگیطز، تایس ت

 ،ّا پس اظ لطغ زاضٍ ًیع  پیطگیطی اظ تاضزاضی تَجیِ ضَز. زض هَضز تطذی اظ ایي زاضٍّا حتی تا هاُ

 تاضس. ذططًانتاضزاضی هیتَاًس تطای جٌیي 

تسى یِ، زضهاى گیاّی، شّي / : ضغین غصایی ٍ تغص هىول ٍ جایگعیي ػثاضتٌس اظطة ّای   زضهاى

ضغین غصایی ذاغی تطای فطز هثتال تِ پسَضیاظیس الظم ًیست، ّطچٌس هػطف ظیاز گَضت لطهع هوىي است تاػث تطسیس . ، ٍضظش، یَگا ٍ تای ضییزضهاً

هػطف ضٍغي هاّی تِ ػلت اسیسّای چطب ضطٍضی، اغلة ًمص ووىی زض زضهاى زاضز. ػالٍُ تط اسیسّای چطب اضثاع ًطسُ، زیگط تیواضی ضَز ٍ اظ سَی 

ًیع هوىي است اثطات هفیسی زض زضهاى پسَضیاظیس زاضتِ تاضس. ّوچٌیي هػطف الىل ٍ  D ٍیتاهیيهػطف 

واّص ٍظى، زاضتي للثی سالن، استفازُ اظ هَاز  ضَز. وطیسى سیگاض هوىي است تاػث تطسیس تیواضی

 ّا هیتَاًٌس زض تْثَز پسَضیاظیس هؤثط تاضٌس.  غصایی ضس التْاتی ٍ فالس گلَتي ٍ هػطف ٍیتاهیي

ّای ضٍحی ضٍاًی لاتل تَجْی تطای تیواض، اظ جولِ واّص ػعت ًفس ٍ تطٍظ  استطستطٍظ پسَضیاظیس هیتَاًس 

زگی ضا افعایص زّس. هطالؼات ًطاى هیسّس وِ زضهاى پسَضیاظیس هیتَاًس ػالئن اذتالالت ذلمی، هثل افسط

)حسٍز  2زیاتت ًَع اتتال تِ زض هؼطؼ ذطط افعایص  ،افطاز هثتال تِ پسَضیاظیس افسطزگی ضا واّص زّس.

تیواضی  ػثاضتٌس اظ :تیواضیْای هطتثط تا پسَضیاظیس . تسلیل هاّیت ذَزایوٌی ػاضضِ، زیگط هیثاضٌس( 30%

 ًاضسائی هعهي ولیِ ّا. غیطالىلی ٍ وثس چطب ، تیواضیالتْاب چطوی ،پَوی استرَاى ،چالی ،سٌسضم هتاتَلیه ،وَلیت اٍلسطاتیَ وطٍى،

 خاوگی َای درمان 

 : ّای ووه تِ ذاضش ٍ تسىیي زضز زض افطاز هثتال تِ پسَضیاظیس ػثاضتٌس اظواض  ضاُ

لطهعی ٍ ذاضش  وِزلیل  ایي تِ ،ایي اٍلیي گام زض وٌتطل ذاضش است : پًست را آغطتٍ وگٍ داریذ -

هترػػیي پَست تَغیِ تِ استفازُ اظ وطم ٍ پواز غلیظ  ىٌس.ووه هی پَست التیامتِ ضا واّص هیسّس ٍ 

 .تطای ًگْساضتي آب زض پَست هیىٌٌس

وٌٌسُ )وطاتَلیتیه(   ًطم تاستفازُ اظ هحػَال : َاحذاقل رساوذن مقیاس پًستٍ پًستٍ ضذن  بٍ -

 پالن پسَضیاظیس.تطن ذَضزگی ٍ پَستِ پَستِ ضسى پَست اضافی ٍ جلَگیطی اظ  تَلیس تطای واّص

اظ حوام وطزى زض آب تسیاض  : ديش آب سرد ي کمپرس سرد ویس میتًاوذ خارش را تسکیه دَذ -

 تَاًس تاػث تحطیهآب گطم هی. زلیمِ یا ووتط هحسٍز وٌیس 10 تِظهاى استحوام ضا ٍ  وطزُگطم ذَززاضی 

تطای ًگْساضتي  ،ضٍَ  پس اظ ضستًطم وٌٌسُ ضا تطسیس وٌس. استفازُ اظ لَسیَى  پَست ٍ ذطىی ضسُ

 طَز.ضطَتت تَغیِ هی

زاضتي ذَاب تِ هَلغ :  کاَص استرس ي داضته استراحت کافی -

 تٌص ظا. ػَاهل ٍ پطّیع اظ هَاجِْ تا ٍ وافی

ي استفادٌ از داريَای گیاَی تىظیم  محرّکُاتماس با پرَیس از  -

 اب،گیاّاًی هاًٌس گل تاتًَِ، ػٌّ استفازُ اظ تا:  کىىذٌ سیستم ایمىی

 ٍ .....زضذتی  سیةاًَاع ولن،  آلَئِ ٍضا، واسٌی ٍ ضاتطُ،




