ΨΩΡΙΑΣΗ
Ζ ςσξίαζε απνηειεί ρξόληα θιεγκνλώδε θαηάζηαζε ηνπ δέξκαηνο, ε νπνία πιήηηεη πεξίπνπ
ην 1-3% ηνπ παγθόζκηνπ πιεζπζκνύ. Δθδειώλεηαη ππό κνξθή εξπζεκαησδώλ πιαθώλ
(ζθιεξνδεξκίαο), νη νπνίεο θαιύπηνληαη από αξγπξόρξνα ιέπηα ηα νπνία απνθνιιώληαη από ην
δέξκα.
Οη ςσξηαζηθέο πιάθεο ζπλήζσο εληνπίδνληαη ζηνπο αγθώλεο, ην ηξηρσηό ηεο θεθαιήο θαη ηα
γόλαηα, σζηόζν κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ ζώκαηνο, όπσο ην πξόζσπν, ηα
πόδηα θαη ηνπο βιελλνγόλνπο.
Η ψωρίαζη δεν είναι μεηαδοηική θαη δελ νθείιεηαη ζε θάπνηα αιιεξγία. Ωζηόζν, ε
εθδήισζε ηεο θαηάζηαζεο κπνξεί λα νθείιεηαη ζε θιεξνλνκηθή πξνδηάζεζε.
Ζ ςσξίαζε πξνθαιεί θλεζκό ζε πνζνζηό 60% κε 70% ησλ πεξηπηώζεσλ.
ΠΟΤ ΟΦΔΗΛΔΣΑΗ Ζ ΔΚΓΖΛΩΖ ΣΖ ΨΩΡΗΑΖ
Ζ ςσξίαζε είλαη κηα πνιππαξαγνληηθή πάζεζε πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε γελεηηθνύο,
αλνζνινγηθνύο, πεξηβαιινληηθνύο θαη ςπρνινγηθνύο παξάγνληεο. Οη παξάγνληεο απηνί δηαηαξάζζνπλ
ηε ιεηηνπξγία ησλ θπηηάξσλ ηνπ δέξκαηνο θαη θπξίσο ησλ θεξαηηλνθπηηάξσλ θαη ησλ ηλνβιαζηώλ.
Σν ςσξηαζηθό δέξκα παξνπζηάδεη κία βαζηθή αλσκαιία: Σα θύηηαξα αλαλεώλνληαη
ππεξβνιηθά γξήγνξα.
ΓΔΝΔΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
Από αξθεηέο έξεπλεο πξνθύπηεη όηη ζην 80% ησλ πεξηπηώζεσλ ςσξίαζεο ππάξρεη
νηθνγελεηαθό ηζηνξηθό ηεο αζζέλεηαο.
Ζ ππάξρνπζα γλώζε ζρεηηθά κε ηα γνλίδηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ςσξίαζε είλαη πξνο ην
παξόλ ειιηπήο. Ωζηόζν, έξεπλεο ζε νηθνγέλεηεο αηόκσλ κε ςσξίαζε, έρνπλ δείμεη όηη ππάξρνπλ
ρξσκνζσκηθέο πεξηνρέο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αζζέλεηα.
ΑΝΟΟΛΟΓΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
Οη αλνζνινγηθνί παξάγνληεο πξνθαινύλ θιεγκνλώδεηο αληηδξάζεηο ζηελ επηδεξκίδα.
Ζ ςσξίαζε κνηάδεη κε απηνάλνζε δηαηαξαρή, είλαη ζαλ λα εθιακβάλεηαη έλα κόξην ηνπ
δέξκαηνο, εζθαικέλα, σο μέλν ζώκα θαη λα ελεξγνπνηεί ηελ ππεξβνιηθή αληίδξαζε ηνπ
αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ «εηζβνιή» απηή.
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ
ηνπο αζζελείο κε γελεηηθή πξνδηάζεζε ζηελ ςσξίαζε, ε αζζέλεηα κπνξεί λα ππξνδνηεζεί από
ελδνγελείο θαη εμσγελείο πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο.
Δμσγελείο: αιιαγή επνρήο, ηξηβή πνπ πξνθαινύλ ηα ξνύρα ζην δέξκα.
Δλδνγελείο: ζπλαηζζεκαηηθή πίεζε, νξηζκέλα θάξκαθα θαη κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. Οη βήηααπνθιεηζηέο, ην ιίζην θαη νη θηλνιόλεο είλαη κεξηθά από ηα θάξκαθα πνπ ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο
ζεσξνύληαη ύπνπηα γηα ηελ εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο. Ζ μαθληθή δηαθνπή ηεο ζεξαπείαο κε
θνξηηθνεηδή κπνξεί επίζεο λα επηδεηλώζεη ηελ ςσξίαζε.
ηα παηδηά, ε ζηαγνλνεηδήο ςσξίαζε ζπλήζσο νθείιεηαη ζε ζηξεπηνθνθθηθέο ινηκώμεηο.
Δ ΠΟΗΑ ΖΜΔΗΑ ΔΜΦΑΝΗΕΔΣΑΗ Ζ ΨΩΡΗΑΖ
Ζ ςσξίαζε κπνξεί λα εκθαληζηεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ δέξκαηνο.

ΨΩΡΗΑΖ ΣΩΝ ΠΑΛΑΜΩΝ ΚΑΗ ΣΩΝ ΠΔΛΜΑΣΩΝ
Πεξίπνπ ην ¼ ησλ αηόκσλ πνπ ππνθέξνπλ από ςσξίαζε παξνπζηάδνπλ βιάβεο ζηα ρέξηα θαη
ηα πόδηα. Οη πιάθεο εκθαλίδνληαη ζηηο παιάκεο θαη ζηα πέικαηα, θαζώο θαη ζηε ξαρηαία επηθάλεηά
ηνπο.
Ζ πάρπλζε ηεο θεξάηηλεο ζηηβάδαο ζπρλά νδεγεί ζην ζρεκαηηζκό θάισλ. ηελ πεξίπησζε ηεο
παιακν-πεικαηηαίαο ςσξίαζεο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή πάρπλζε ηνπ δέξκαηνο (ππεξθεξάησζε), ε
νπνία νξηζκέλεο θνξέο θαηαιήγεη ζε εκθάληζε ξσγκώλ θαη κπνξεί λα πάξεη ειαθξηά εξπζξή
απόρξσζε. Σα ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά εμεγνύλ ηε ζύγρπζε ηεο παζνινγηθήο απηήο
θαηάζηαζεο κε ηηο κπθεηηάζεηο, ην έθδεκα ή ηε δεπηεξνγελήο ζύθηιε. Μπνξεί λα απαηηείηαη βηνςία
ηνπ δέξκαηνο θαη/ή νξνινγηθή αλίρλεπζε, πξνθεηκέλνπ λα δηαθνξνδηαγλσζζεί από ηηο άιιεο
αζζέλεηεο.
Ζ ςσξίαζε ησλ παιακώλ θαη ησλ πεικάησλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη ςπρνινγηθή δπζθνξία,
ηδηαίηεξα θαηά ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν νπόηε θαη γίλεηαη νξαηή θαη ζηνλ ππόινηπν πεξίγπξν. Ο
πόλνο θαη ε θιεγκνλή από ηελ εκθάληζε ξσγκώλ ζην δέξκα κπνξεί λα είλαη εμίζνπ εμνπζελσηηθνί.
Ζ παιακν-πεικαηηαία ςσξίαζε πξνζβάιιεη ηηο παιάκεο θαη ηα πέικαηα θαη εθδειώλεηαη ππό κνξθή
εξπζεκαηνιεπηδσδώλ (εξπζξώλ θαη ιεπηδσδώλ) βιαβώλ. Οη ςσξηαζηθέο πιάθεο έρνπλ θπθιηθό ή
σνεηδέο ζρήκα, είλαη ζαθώο πεξηγεγξακκέλεο θαη θαιύπηνληαη από ιεπθόρξνα θαη ζηηιπλά ιέπηα. ε
νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο παιακν-πεικαηηαίαο ςσξίαζεο, ε εθδήισζε ηεο αζζέλεηαο πεξηιακβάλεη
κηθξέο, ελ ησ βάζεη θηηξηλόρξνεο θιύθηαηλεο θαη είλαη γλσζηή σο παιακν-πεικαηηαία θιπθηαίλσζε.
Οη θιύθηαηλεο απηέο δελ είλαη κνιπζκαηηθέο θαη απνθνιιώληαη από κόλεο ηνπο. Οη παιακνπεικαηηθέο βιάβεο είλαη γεληθά κεκνλσκέλεο, μεξέο, ζθιεξέο θαη ειαθξώο εξπζξέο. πλήζσο
παξαηεξείηαη κεγάιε πάρπλζε ηνπ δέξκαηνο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο θαη εκθάληζε ξσγκώλ.
Τπάξρνπλ θάινη από ζθιεξό δέξκα, νη νπνίνη πεξηβάιινληαη από άιιν εμαηξεηηθά πεπαρπκέλνπ
δέξκαηνο. Οη πιάθεο έρνπλ θπθιηθό ζρήκα θαη θαιύπηνληαη από ιέπηα. Μπνξεί λα είλαη ζαθώο
πεξηγεγξακκέλεο ή ζπξξένπζεο. Ζ θιπθηαηλώδεο παιακν-πεικαηηαία ςσξίαζε ραξαθηεξίδεηαη από
θπθιηθέο, ζαθώο πεξηγεγξακκέλεο εξπζξέο πιάθεο πνπ θαιύπηνληαη από κηθξέο, ελ ησ βάζεη, κε
κνιπζκαηηθέο θιύθηαηλεο, νη νπνίεο απνθνιιώληαη από ηελ επηδεξκίδα κόλεο ηνπο.
ΣΗΜΔΙΑ-ΚΛΔΙΓΙΑ
Οη βιάβεο ζηα ρέξηα θαη ηα πόδηα είλαη ηδηαίηεξα μεξέο θαη ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη από ηελ
παξνπζία θιεγκνλήο θαη ηελ εκθάληζε ξσγκώλ.
Ζ ζεξαπεία κπνξεί λα είλαη ηνπηθή ή ζπζηεκαηηθή ζε πεξηπηώζεηο θαηά ηηο νπνίεο
παξαηεξείηαη αλζεθηηθόηεηα ζηηο ηνπηθέο ζεξαπείεο θαη πεξεηαίξσ βιάβεο ζε άιια ζεκεία ηνπ
ζώκαηνο.
Σν δέξκα ζηηο παιάκεο θαη ζηα πέικαηα είλαη παρύηεξν από ηα ππόινηπα ζεκεία ηνπ ζώκαηνο.
Οη βιάβεο ζηα ρέξηα θαη ζηα πόδηα είλαη ηδηαίηεξα μεξέο θαη ζπρλά ραξαθηεξίδνληαη από ηελ
παξνπζία θιεγκνλήο θαη ηελ εκθάληζε ξσγκώλ. Οη ξσγκέο απηέο δηεπθνιύλνπλ ηελ εηζβνιή ησλ
βαθηεξίσλ ζην δέξκα θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν ε θιεγκνλή εμαπιώλεηαη. Σν πξόβιεκα επηδεηλώλεηαη
όζν απμάλεηαη ην ύςνο θαη ην βάξνο ηνπ αζζελνύο, ζε πεξίπησζε πνπ πάζρεη από πιαηππνδία ή ιόγσ
ηεο παξαηεηακέλεο νξζνζηαζίαο πνπ απαηηείηαη από ηε θύζε ηεο εξγαζίαο ηνπ. Γξαζηεξηόηεηεο όπσο
ην ηξέμηκν θαη ε αεξόβηα άζθεζε κπνξνύλ επίζεο λα επηδεηλώζνπλ ηε θιεγκνλή.
Οη πόλνη είλαη ζπρλνί γηα ηνπο αζζελείο.
Ζ παιακν-πεικαηηαία ςσξίαζε είλαη ζπρλά θιπθηαηλώδεο κε ραξαθηεξηζηηθό ηηο δηάθαλεο
θιύθηαηλεο πνπ ζηε ζπλέρεηα παίξλνπλ ιεπθή απόρξσζε θαη ζρεκαηίδνπλ ηειηθά ζθνπξόρξσκε
εθειθίδα.

ΣΥΜΒΟΥΛΔΣ
Σα παπνύηζηα ζα πξέπεη λα είλαη αλάιαθξα θαη άλεηα. Δπηιέμηε ην δέξκα, έλαληη ησλ
ζπλζεηηθώλ πιηθώλ ζηα παπνύηζηα, θαζώο απνξξνθνύλ θαιύηεξα ηελ πγξαζία.
Δπηιέμηε παπνύηζηα κε εζσηεξηθέο ζόιεο από αθξώδεο πιηθό, θειιό ή γεκάηεο κε λεξό, νη
νπνίεο αλαθνπθίδνπλ ηελ πίεζε ηνπ δέξκαηνο. Μπνξείηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηείηε πάηνπο από
πνιπκεξή πιηθά (νξζνπεδηθνύο) , νη νπνίνη απνξξνθνύλ ηνπο θξαδαζκνύο θαη πξνζηαηεύνπλ ην δέξκα
πνπ βξίζθεηαη ζε δηαδηθαζία επνύισζεο. Οη ζπγθεθξηκέλνη πάηνη κπνξνύλ λα ελζσκαησζνύλ ζε θαιή
πνηόηεηαο αζιεηηθά παπνύηζηα, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη καιαθά θαη από πιηθό πνπ αλαπλέεη.
Απνθεύγεηε θαιηζάθηα, θάιηζεο θαη θαιζόλ πνπ είλαη θηηαγκέλα θπξίσο από ζπλζεηηθέο ίλεο.

