
میزگرد »سالمت« درباره بیماری پسوریازیس با حضور 
دکتر حسین طباطبایی متخصص پوست و دکتر علیرضا رجایی 

فوق تخصص روماتولوژی و دکتر حسین ایمانی متخصص تغذیه 
و دکتر غالمرضا کردافشاری متخصص طب ایرانی

پسوریازیس، اختالل ایمنی 
با پوسته های نقره ای

پسوریازیس بیماری مزمن پوستی است و ارتباطی با بیماری های داخلی ندارد

تدابیر طب ایرانی در بهبود پسوریازیس تاثیر دارند

 دکتر حسین طباطبایی/استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص پوست

نگاه متخصص طب ایرانی

آنچه سوژه هاي »میزگرد زيبايی« درباره بیماري و درمان مي گويند، لزوما مورد تأيید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي يا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد 
زيبايی« باشید. کافی است از طريق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیريد و تجربه تان را با ساير خوانندگان »سالمت« در میان بگذاريد.

: آقای دکتر، پسوریازیس چیست؟
پسوریازیس بین ایرانیان به بیماری »صدف« شهرت دارد 
زیرا معادل فارسی نداشت و لغت عربی »داءالصدف« 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 آنها ارتباط 
ندارد. 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.
: پسوریازیس با چه عالئمی بروز می کند؟

بیماری به صورت ضایعات پوستی قرمزرنگ و پوشیده از 
پوسته صدفی نقره ای ظاهر می شود. این ضایعات حاشیه 
نسبتا مشخصی دارند و به طور کالسیک و در بیشتر موارد 
نواحی خارجی اندام ها، مانند زانو، آرنج و پوست سر را 
درگیر می کنند اما هر قسمتی از بدن ممکن است مبتال شود. 
گاهی به جای ابتالی قسمت های خارجی، نواحی داخلی 
مانند چین های بدن مثل زیر بغل، کشاله ران، گودی پشت 
زانو، گودی آرنج و ساعد نیز درگیر می شود. تشخیص این 
نوع پسوریازیس مشکل تر است و می تواند در صورت 
 تخصص ناکافی با بیماری های قارچی پوست که غالبا با 

قرمزی و پوسته شدن همراه است نیز اشتباه گرفته شود.
: علت ابتال به پسوریازیس چیست؟

هنوز علت دقیقی برای بیماری پسوریازیس شناخته نشده 
اما سبب شناسی آن مشخص است. جالب است بدانید بین 
اپیدرم و درم الیه ای با سلول هایی موسوم به زایگر یا مادر قرار 
گرفته است که در شرایط عادی، سلول های طبیعی پوست 
را می سازند و به سمت روپوست می فرستند. سلول های 
قبل هم به تدریج هسته شان را از دست می دهند و به شکل 
سلول های مرده طی شستشو و... می افتند و دوباره سلول های 
جدید جایگزین می شوند. روند طبیعی تولید سلول 27 تا 28 
روز است اما در صورت ابتال به پسوریازیس، سرعت رسیدن 
سلول به سطح پوست، 3 روز خواهد بود، در نتیجه قبل از 
اینکه سلول هسته اش را از دست بدهد و به شکل سلول 
مرده جدا شود، سلول جدید از راه می رسد، سلول ها روی 

هم انباشته شده و به شکل پوسته دیده می شوند. 

این روند سریع سلول سازی، به انرژی و مواد غذایی بیشتری 
نیاز دارد. به این دلیل عروق پوستی گشاد می شوند تا 
غذای بیشتری را به طبقه زایگر پوست برسانند. افزایش 
خونرسانی نیز عامل قرمزشدن پوست است که روی سطح 

آن، پوسته ها جمع شده اند. 
: پسوریازیس با چه عالئمی همراه است؟

از نظر خارش می توان طیفی از صفر تا صد را در نظر گرفت؛ 
بعضی بیماران هیچ خارشی یا خارش در سطح کمی را 
احساس می کنند و بعضی دیگر از شدت خارش کالفه 
می شوند. البته خارش معموال در سطح متوسط وجود دارد. 
روند شروع بیماری در بیشتر موارد بسیار آرام است و بیمار 
اظهار می کند که مدت هاست در قسمتی از بدن مانند روی 
آرنجش پوسته وجود دارد اما گاهی و در موارد کمتری، 
بیمار با بروز ناگهانی عالئم به متخصص پوست مراجعه 
می کند که به این نوع، »پسوریازیس قطره ای« گفته می شود و 
به شکل ذرات ریز و منتشر در تمام قسمت ها بروز می کند.
نوع دیگر پسوریازیس، »پوستولر« نام دارد. در این حالت، 
دانه های سفیدرنگ چرکی مانند ظاهر می شود که مایعی در 
دانه ها جمع شده، معموال کف دست ها و پاها ظاهر می  شود. 
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 نشان دهنده 

تحریک سیستم ایمنی است. 
: چه عواملی در تشدید یا بروز زمینه پسوریازیس 

نقش دارند؟
در بزرگساالن گاهی به دلیل ضعف سیستم ایمنی، پسوریازیس 
اتفاق می افتد. در بسیاری موارد پس از عفونت استرپتوکوکی، 
پسوریازیس به ویژه نوع قطره ای ظاهر می شود که گرچه در 
همه سنین امکان ابتالی 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 
یک ضربه فیزیکی مانند فشار آرنج روز 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 ناشی از این 
شرایط بروز می کند. برخی عوامل مانند استرس های شدید 
روانی و مصرف بعضی 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 در دوقلوهای یکسان، در 
35درصد موارد، هر دو مبتال به پسوریازیس هستند. تغذیه 
هیچ تاثیری در بیماری ندارد اما سیگار از عوامل تشدیدکننده 
آن ست که البته این عوامل در همه افراد یکسان نخواهد بود.
: پسوریازیس بر سالمت موها و ناخن ها نیز 

تاثیر دارد؟
پسوریازیس یک بیماری پوستی سطحی است و وقتی پوست 
سر درگیر می شود، مشکلی برای موها مانند ریزش مو ایجاد 
نخواهد کرد زیرا ارتباطی به درم و الیه های عمقی پوست 
ندارد. فردی که زمینه ریزش مو ندارد نمی تواند آن را به 
پسوریازیس مرتبط 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 )جداشدن 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، منجر به جداشدن بخشی از ناخن از 
بستر می شود و ناخن رنگ زردی پیدا می کند. ناخن نسبت 
به ناخن های دیگر کلفت تر می شود. به ندرت ممکن است 
همه ناخن ها درگیر شوند و غالبا 2 تا 5 ناخن دچار عالئم 
خواهند شد. سخت ترین حالت تشخیص پسوریازیس، 
زمانی است که عالئم تنها در یک ناخن 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. 
:پسوریازیس بر دیگر اندام ها نیز تاثیر می گذارد؟

تنها قسمت داخلی بدن که می تواند مبتال به پسوریازیس 

شود، مفاصل است که التهاب مفاصل ناشی از پسوریازیس 
)Psoriasis arthritis( نام دارد. ممکن است با آرتریت 
روماتوئید اشتباه گرفته شود که در صورت توجه پزشک 
روماتولوژیست به وضعیت پوست و زمینه پسوریازیس 
پوستی بیمار، تشخیص درست داده می شود. آمار ابتال به 
این مشکل نیز کم نیست و حدود 5درصد مبتالیان از این 
ناراحتی های مفصل رنج می برند. غالبا مفاصل کوبررسی 
مخصوصا انگشتان و به طور ویژه انگشت سوم، حلقه و 
کوبررسی را درگیر می کند که در صورت  درمان نشدن 
به موقع و مناسب، مفاصل دچار خشکی و کجی می شوند.

: بهترین روش تشخیص بیماری چیست؟
تشخیص پسوریازیس به خصوص نوع کالسیک برای پزشک 
متخصص بسیار ساده است. البته گاهی  تخصص و تبحر 
ناکافی می تواند افتراق با دیگر بیمار ی های با عالئم مشابه 
مانند عفونت قارچی، درماتیت سبورئیک و ... را کمی 
مشکل کند که انجام آزمایش کمک کننده است. بهترین راه 
تشخیص پسوریازیس، بیوپسی یا نمونه برداری است که 

به طور قاطع بیماری اعالم شود. 
: روند درمان پسوریازیس چگونه است؟

پسوریازیس یک بیماری مزمن است. همه روش های درمان 
موقت و مسکن خواهند بود و درمان قطعی ندارد. هنوز 
مشخص نشده چرا گاهی بیماری مدتی خوب است و دوباره 
عود می کند یا چرا بعضی افراد تحت تاثیر نور خورشید، 
عالئمشان بهبود می یابد و برخی افراد عالئمشان 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 و به همین 
دلیل گفته می شود شاید هورمون ها نیز نقش داشته  باشند.

درمان مبتنی بر تجویز دارو برای تنگ شدن عروق پوست، 
کاهش قرمزی و برطرف شدن پوسته هاست که در موارد 
شدیدتر داروهای شیمی تراپی یا به اصطالح بیولوژیک 
است که نباید مشابهت با داروهای بیماران مبتال به سرطان، 

بیمار را از پیگیری درمان منصرف کند.

علت ابتال به پسوریازیس از دیدگاه طب ایرانی، زیاده روی 
در مصرف موادغذایی تولید کننده سودا، استفاده از غذاهای 
غلیظ و دیرهضم تولیدکننده مواد مضر در بدن، اشکال 
در هضم های چهارگانه و دفع نادرست مواد زائد از 
بدن است بنابراین رعایت اصول خوردن و نوشیدن، 
پرهیز از غذاهایی که مواد زائد و غلیظ زیادی در بدن 
تولید می کنند و اصالح عملکرد معده، کبد و پرهیز از 
یبوست مهم ترین پایه های درمان پسوریازیس هستند.

البته عوامل دیگر از جمله پرهیز از قرارگرفتن در معرض 
هوای خشک و هوای آلوده، خواب منظم و کافی، 
ورزش معتدل منظم و پرهیز از استرس و عصبانیت 
نیز بسیار بااهمیت هستند که این عوامل بر کیفیت هضم 

هم تاثیر می گذارند.

پرهیزها و توصیه ها در پسوريازيس
پرهیزها: غذاها و نوشیدنی ها و میوه های با مزاج سرد، 
فست فود و غذاهای بسته بندی صنعتی، غذاهای خمیری 
و سنگین و با هضم سخت مثل ماکارونی، الزانیا، الویه، 
قارچ، حلیم، کله پاچه و....، نوشابه ها و آبمیوه های صنعتی، 

تنقالت صنعتی مانند چیپس، پفک، کیک، کلوچه و ...، 
کاکائو، یخ، گوشت های با هضم سخت مثل گوشت گاو 
و گوساله، جگر سفید گوسفند، ماهی، بادمجان، انبه و 
موز، غذاهای سرخ کرده و پرادویه، پرهیز از قرارگرفتن 

در معرض هوای خشک
توصیه ها: حمام با آب ولرم مایل به گرم )آب داغ مضر 

است(، به خصوص شب ها قبل از خواب
روغن مالی ضایعات با روغن بنفشه و بادام

توصیه های غذايی  
 استفاده از روغن بادام در غذاها

 صبح ناشتا 2 قاشق غذاخوری خاکشیر+ 1 قاشق 
چای خوری قدومه با یک لیوان آب جوش و نبات

 مصرف ماءالجبن صبح ناشتا: برای تهیه ماءالجبن، 
1 کیلو شیر را بجوشانید و حین جوشیدن کمی سرکه 
محلی به آن اضافه کنید تا شیر ببرد. سپس شیر را در 
پارچه ای بریزید تا آب آن جدا شود. آبی که از پارچه 
خارج می شود را در ظرفی جمع کرده و در 3 مرحله 
میل کنید. توجه داشته باشید ماءالجبن را باید گرم میل 

کنید. ورزش در فواصل مصرف آن، باعث افزایش تأثیر 
ماءالجبن خواهدشد. ماءالجبن صبح ناشتا میل شود و 
تا 2-1/5 ساعت بعد از آن صبحانه میل نشود. می توان 

خاکشیر را به ماءالجبن اضافه و میل کرد.
 فالوده سیب: سیب شیرین پوست کنده رنده شده با 

کمی عسل و گالب و زعفران
 تخم مرغ عسلی

 چلوگشنیز
 نخوداب

 آبگوشت مرغ و نخود
 سوپ جو ساده با گشنیز و جعفری و هویج

 آش گشنیز و کدو با چاشنی ترش )انار، آبغوره، 
زرشک، آلو یا سرکه(

 ماء الشعیر طبی: مقداری جو را با 14 برابر آب بپزید، 
به محض شکفته شدن جو حرارت را خاموش کرده و آب 
روی آن را صاف کنید. مایع به دست آمده ماء الشعیر طبی 

است که بهتر است با کمی عسل میل شود.
 شربت آبلیموی تازه

 شربت سیب و زرشک: 400 گرم آب زرشک،800 

گرم آب سیب  و 200 گرم آب لیموترش تازه را با هم مخلوط 
کنید و با مقداری شکر شربت به قوام آورده  شود. اگر 
زرشک تازه برای آبگیری نبود، مقداری زرشک خشک 
در 4 برابر آن آب یک شب خیسانده شود و روز بعد 
جوشانده تا یک سوم آب آن بماند و سپس صاف شود.

 مصرف میوه تمرهندی، سیب، گالبی، به و انار 

ساير توصیه ها 
دم کرده آویشن 1 قاشق غذاخوری + عناب 15-20 
عدد+ 1 قاشق مرباخوری خطمی با نبات شیرین شده و 

روزی 3 استکان میل شود. 
300 گرم سدر، 150 گرم برگ مورد، 25 گرم حنا، یک 
قاشق روغن زیتون، یک استکان آب کرفس، 2 قاشق 
غذاخوری سرکه، نصف استکان مخلوط عرق کاسنی 
و شاه تره و چند قطره شامپو بچه را مخلوط کنید، به جای 
شامپو در حمام روی بدن بزنید و بگذارید 20 دقیقه بماند. 

سپس با آب نیم گرم بشویید.
مخلوطی از روغن گل سرخ با کمی سرکه و آب کرفس 

تهیه کنید و مواقع خارش روی موضع بزنید.

پسوریازیس بیماری پوستی مزمن خودایمنی است که با نام داءالصدف نیز شناخته می شود. 
هنگام ابتال به این بیماری، ضایعات قرمز رنگ همراه با پوسته های نقره ای روی پوست به وجود 
می آید. از آنجا که اختالل در ایمنی بدن عامل بروز پسوریازیس است، درمان معموال موقت و 
مبتنی بر تسکین عالئم است. استرس و مصرف بعضی داروها می تواند در تشدید عالئم نقش 
داشته  باشد. با این مقدمه به پرسش یکی از خوانندگان »سالمت« می پردازیم:  »جوانی 29 ساله هستم که از حدود 
یک سال پیش با ضایعاتی روی آرنج و زانوها مواجه شدم. مدتی از پمادهای مرطوب کننده استفاده کردم زیرا 
پزشک تشخیص اگزما داد اما به دلیل عدم بهبود دوباره به متخصص پوست مراجعه کردم و احتمال پسوریازیس 
داده  شد. آیا این بیماری درمان قطعی دارد؟ مشکالت دیگری برای سالمت ایجاد می شود؟ لطفا راهنمایی کنید.«

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوهفتاد   سه آبان نودونه12

 دکتر علیرضا رجایی

 دکتر حسین ایمانی/ عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران 

نگاه فوق تخصص روماتولوژی

نگاه متخصص تغذیه

»روماتیسم پسوریاتیک« که با نام »آرتریت پسوریازیس« نیز شناخته 
می شود، نوعی آرتریت التهابی مزمن است که همراه با بیماری پسوریازیس 
ظاهر می شود. پسوریازیس بیماری خودایمنی است و اختالل در عملکرد 
سلول های ایمنی بدن باعث التهابات پوستی خواهد شد. عالوه بر پوست، 
گاهی مفاصل نیز تحت تاثیر قرار می گیرند و در  صورت درمان نشدن 
زودهنگام منجر به آسیب در مفاصل می شود. مطالعات نشان می دهد 
حدود15درصد مبتالیان به پسوریازیس از درگیری مفصل نیز رنج می برند.

عالئم ابتال به آرتريت پسوريازيس
این نوع آرتریت می تواند تمام مفاصل را درگیر کند اما معموال در مفاصل 
بزرگ اندام های تحتانی مانند ران، زانو و انگشتان پا اتفاق می افتد. افراد 
مبتال به آرتریت پسوریازیس از دردهای شبانه و خشکی مفاصل رنج 
می برند. این مشکل اغلب با دوره های خستگی، کم خونی و اختالالت 
خلقی همراه است. در عده ای از بیماران، درگیری ستون فقرات نیز 
دیده می شود. در بیشتر موارد، درگیری پوست مقدم بر آسیب مفاصل 
اتفاق می افتد ولی امکان دارد بیماری ابتدا با عالئم مفصلی تشخیص 
داده  شود. امکان دارد به جای آرتریت پسوریازیس، انواع دیگر روماتیسم 

مانند روماتیسم مفصلی و حتی نقرس تشخیص داده  شود.

عوامل مؤثر در ابتال به آرتريت پسوريازيس
مجموعه عوامل ژنتیک، محیطی و ایمنولوژی در بروز آرتریت پسوریازیس 
نقش دارند. به نظر می رسد در 40درصد بیماران زمینه ژنتیک مؤثر است 
و یکی از اعضای خانواده مبتال به پسوریازیس یا آرتریت بوده  است. 
البته آرتریت پسوریازیس می تواند ناشی از عفونت برانگیزنده پاسخ 
ایمنی بدن مانند عفونت استرپتوکوک نیز باشد. آرتریت پسوریازیس 
در مردان نسبت به زنان شایع تر است و حداکثر سن بروز عالئم بین 

30 تا 50 سال خواهد بود. 

تشخیص زودهنگام؛ مهم ترين عامل پیشگیری از 
آسیب  مفاصل

تشخیص زودهنگام پسوریازیس کنار روش های درمانی مناسب، مانع 
بروز و پیشرفت آسیب مفصلی ناشی از التهابات می شود. در بیشتر 
موارد، درمان های آرتریت پسوریازیس مؤثر است و درد را تسکین 
می دهد. معموال داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی و تزریق موضعی 
برای بهبود عالئم توصیه می شود. فعالیت جسمانی مناسب نیز در حفظ 
عملکرد مطلوب مفاصل تاثیر مثبت خواهد داشت. زمانی که مفاصل 
دچار آسیب شوند، قدرت حرکت کاهش می یابد و معموال جراحی 
پیشنهاد می شود. اضافه وزن و افزایش کلسترول و فشارخون نیز در 

بروز آسیب های مفصلی ناشی از پسوریازیس نقش دارند.

در سال 2018 میالدی، طی مطالعه ای تاثیرات رژیم غذایی کم کالری، 
مکمل ویتامینD، روغن ماهی و مکمل های سلنیوم و زینک بر ضایعات 
پسوریازیس بررسی شد. نتایج نشان داد کاهش وزن و رژیم غذایی 
کم کالری کنار شیوه زندگی سالم برای درمان بیماری در تمام مراحل 
بیماری پسوریازیس مؤثر بود. بیماران کاهش تعداد پالک ها، عالئم 
و پوسته ریزی را احساس کردند. مکمل ویتامینD در بیمارانی که 
سطح ویتامینD طبیعی داشتند، تاثیری نداشت اما در بیمارانی که دچار 
کمبود بودند مؤثر شناخته شد. مکمل های روی، سلنیوم و امگا3 نیز در 
بهبود بیماری مفید بود. بهتر است برای درمان هرچه بهتر بیماری، بین 

متخصصان تغذیه و درماتولوژی تبادل نظر انجام شود.

رژيم بدون گلوتن در مبتاليان به پسوريازيس
گلوتن پروتئینی است که در نان و پاستای تهیه شده از غالتی مانند گندم، 
جو، چاودار، گوشت های فراوری شده و انواع سس ها وجود دارد. با 
 توجه به تحقیقات کلینیکی، حساسیت به گلوتن در بعضی مبتالیان به 
پسوریازیس دیده می شود که با قطع مصرف فراورده های گلوتن، ممکن 
است عوارض بیماری بهبود یابد. در چنین مواردی انجام آزمایش برای 

تشخیص بیماری سلیاک توصیه می شود. 

محرک های غذايی پسوريازيس
عالوه بر گلوتن، از جمله مواد غذایی که ممکن است التهابات بیماران به 
پسوریازیس را تحریک کند می توان به الکل، لبنیات، شکر و گوجه فرنگی 
اشاره کرد. زیاده روی در مصرف گوشت قرمز نیز جزو عوامل تشدید 
عالئم پسوریازیس است و کاهش این ماده در بهبود عوارض بیماری 
نقش دارد. گوشت گاو دارای مزاج سرد و خشک است و استفاده از آن 
در سوسیس، کالباس و غذاهای فراوری شده، زمینه فعال شدن بسیاری 

از بیماری های حاصل از خلط سودا مثل پسوریازیس را به دنبال دارد.

رژيم غذايی مؤثر در بهبود عوارض پسوريازيس
رعایت رژیم غذایی بدون گلوتن، رژیم کربوهیدرات پایین و پروتئین 
باال، گیاهخواری و رژیم مدیترانه ای در بهبود شرایط و کاهش عوارض 
پسوریازیس و التهابات و خارش نقش دارد. تحقیقات نشان می دهد 
امگا3 که در ماهی های چرب وجود دارد به کاهش التهاب کمک می کند.

مصرف کافی میوه ها و سبزیجات نیز به دلیل آنتی اکسیدان باال، ایمنی بدن 
را تقویت می کند و در بهبود وضعیت بیماری مؤثر است. همچنین میوه ها 
 Aو سبزیجاتی مانند کلم، هویج، گوجه فرنگی و هندوانه که منابع ویتامین
هستند برای داشتن پوست سالم و بهبود عوارض بیماری توصیه می شود.

متخصصان بر این باورند استفاده از کرم های حاوی ویتامینB12 و روغن 
آووکادو می تواند بدون عوارض جانبی برای پوست مبتالیان به پسوریازیس 
مفید باشد. آنتی اکسیدان های فراوان در این میوه از بروز بسیاری از عالئم 
بیماری ها از جمله پسوریازیس پیشگیری می کند، بیماری های التهابی را 
کاهش می دهد و سیستم ایمنی را تقویت می کند. این نکته به خصوص 
در مورد افرادی که دچار درگیری مفاصل ناشی از پسوریازیس هستند، 
اهمیت دارد. آب انار نیز به دلیل آنتی اکسیدان های فراوان در مهار رادیکال های 
آزاد نقش دارد، به تقویت سیستم ایمنی کمک می کند و در تولید کالژن، 
سفت شدن پوست، جلوگیری از لکه های پوستی و کمک به بهبود 
ضایعات پسوریازیس مفید است. مصرف منظم شاه توت با آنتی اکسیدان های 
فراوان به کنترل پسوریازیس و کاهش التهاب مفاصل کمک  می کند. 

همچنین ویتامین C آن در تقویت ایمنی بدن مؤثر است.

التهاب ناشی از پسوریازیس 
به مفاصل بدن آسیب می رساند

رژیم مدیترانه ای در بهبود عالئم 
پسوریازیس کمک کننده است

  دکتر غالمرضا کردافشاری/ مدرس دانشگاه  


