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. ף לייעוץ מקצועי רפואיאינו תחלי, ואינו מהווה חוות דעת רפואית ובכל מקרה, המידע המופיע בפרסום זה נועד להשכלה בלבד

דף . להעתיק ולעשות כל שימוש מסחרי מבלי לקבל אישור בכתב מאת הדסה, אין לצלם. 2011 ©כל הזכויות שמורות להדסה 

ניתן לעיין בדפי מידע נוספים של הדסה באתר . המידע מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך הוא מיועד לנשים וגברים כאחד

  il.org.hadassah.www: האינטרנט
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  המרכז הרפואי האוניברסיטאי הראשון בישראל. הדסה מרכז רפואי עולמי בשבילכם

  

  ,ה/ת נכבד/מטופל

   .אנו מקווים שמידע זה יהיה מועיל עבורך .פסוריאזיסי מידע אודות /בחוברת תמצא

  הצוות המטפל, בברכה

  

  ?וריאזיספסהמהי מחלת 

והיא מהלך גלי  המחלה מאופיינת ב.בה תאי העור מתחלפים בקצב מוגברכרונית ה תורשתית את מחלז

 בנשים ובגבריםפסוריאזיס שכיחה . שני אחוזיםעד שכיחותה באוכלוסיה מגיעה . מערבת עור ופרקים

 .ל הילדות ובקרב קשישים גם בגייכולה להופיעהיא אם כי , 40 - 20במידה שווה ומופיעה בדרך כלל בין גיל 

  .תהליך דלקתי ו מאשר בעור לא נגוע27פי , חלוקה מואצת של תאי עור :מחלהלקיימים שני מרכיבים 

  

  ?מחלהה גורמי םמה

התפתחות שקשורים לותורשתיים  אימונולוגיים, ישנם מרכיבים ביוכימיים. הסיבה למחלה איננה ידועה

  מיר את המחלה ולעיתים להביאעלול להחמתח נפשי . יך ידוע על מספר גנים המעורבים בתהל.המחלה

. לראשונה  להשרות את הופעת המחלהואף להחמיר פסוריאזיס עלולות תרופות שונות. הלהתפרצות

  .שתיית אלכוהול ועישון עלולים להחמיר את המחלה

  

  ?מהם הביטויים הקליניים של המחלה

דבר הגורם להופעת , )ה העליונה של העורהשכב(המחלה מתבטאת בשגשוג יתר של תאי האפידרמיס 

הפריחה הפסוריאטית . המלווה לעיתים קרובות עם גרד עז, רבדים אדומים על העור עם קשקשת כסופה

בציפורנים וכן עלולה , גם באזור אשר מכוסה בשערות,  המחלה פוגעת בעור.היא בדרך כלל סימטרית

נגעים על פני עור ו מתאפיינת בהופעת קשקשים פסוריאזיס של הקרקפת .להופיע גם בשפתיים ובלשון

במקרים נדירים המחלה .  פסוריאזיס של הציפורניים גורמת לשינויים בצורה ובצבע של הציפורן.הקרקפת

   .בעיקר במרפקים ובברכיים הפריחה מופיעה ,גפיים ב.ציפורנייםלמוגבלת אך ורק 

טית יהמחלה יכולה להיות א. חולה המסויםומשתנה עם הזמן ב, הצורה של הפריחה שונה מחולה לחולה

  . אך קיימים גם מקרים שהמחלה מופיעה בפתאומיות ומתפשטת במהירות רבה, מאוד

הפגיעה בפרקים יכולה . לא סימטרית מחולי הפסוריאזיס מחלת העור מלווה על ידי מחלת פרקים 20% - ב

  .אחרי הופעת מחלת עורו שנים אך זו מופיעה ברוב המקרים חודשים א, להקדים את הופעת הפריחה

  

 אבחנה 

לעיתים כשהתמונה הקלינית לא ברורה מבצעים  .קליניתהתמונה ה על ידי רופא על פי נעשיתהאבחנה 

  .ביופסיה מהנגעים בעור
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  סוגים שונים של מחלת הפסוריאזיס 

. חזה הקרקפת, בטן,  של הגפיים וכן בעור הגבהחיצונייםהפסוריאזיס הטיפוסית מופיעה יותר בחלקים 

  .בפנים המחלה יחסית נדירה

  . מפשעה ואצל נשים תחת השדיים, מופיעה דווקא בקיפולי העור בבתי שחי  -  "פסוריאזיס הפוכה"

היא . טרפטוקוקוסהסעל ידי חיידק שנגרמות  דלקות גרון לאחר ,בדרך כללמופיעה  -" טיפתית"פסוריאזיס 

  . אחרי רחצה, הנראה כטיפות מים על העור,מתאפיינת על ידי נגעים קטנים בפיזור מיוחד

 . הינה פסוריאזיס המתאפיינת על ידי נגעים מוגלתיים במקום הרבדים הטיפוסיים-פסוריאזיס פוסטולרית 

  .  הינה צורה ממוקדת יותר שבה אין נגעים מחוץ לידיים ולרגליים:ריאזיס בכפות הידיים והרגלייםופס

  

  ?מהו מהלך המחלה

המחלה יכולה .  לחזותו מראשניתן ולא מחולה לחולהחלה כרונית שמהלכה משתנה פסוריאזיס היא מ

במקרים אחרים קיימת התפשטות מהירה כבר בשלב . להתחיל ברבדים מוגבלים ולהישאר כך במשך שנים

  .  שנים רבותלאחראך מופיעה שוב ,  ספונטאניתהפריחה נעלמתרחוקות לעיתים . ראשוני

  

  סיבוכים של פסוריאזיס

  :יימים שני סיבוכים עיקריים של המחלהק

מחלת "תופעה זו נקראת ). מוגלתיות, שלפוחיות קטנות(הופעת פיסטולות מרובות על פני העור  .1

  ".דומבוש-פון

 . העור אדום בצקתי עם קשקשת מרובה–אריתרודמה  .2

  .חלבונים ונוזליםצמרמורת ואיבוד , חום: שתי הצורות האלה יכולות להיות מלוות עם תופעות מערכתיות כגון

  

  מחלת הפסוריאזיס ועונות השנה 

חלה הטבה במצבם של , כנראה בשל החשיפה לשמש,  בקיץ.מחלת הפסוריאזיס מופיעה במשך כל השנה

בשל מיעוט החשיפה לקרני השמש , בחורף . שמש משפיעה לטובה על נגעי הפסוריאזיס, ככלל.רוב החולים

, לכן. חלה החמרה בקרב אלה הסובלים מפסוריאזיס, לקי הגוףולאור העובדה שהבגדים מכסים את רוב ח

 בקרב מעטים מהחולים אין שינוי בין קיץ לחורף ואף ישנם חולים .רוב החולים זקוקים לטיפול מתאים בחורף

 .בקיץ ולא בחורףדווקא שההחמרה מתרחשת 

  

  ?אילו טיפולים קיימים בפסוריאזיס

טיפול אקלימי בים , ותרפיהטטיפולים מקומיים דרך פומהחל , זיסישנו מגוון רחב של טיפולים בפסוריא

התאמת הטיפול הרצוי לחולה מסוים אינה קלה תמיד ודורשת בירור של . מערכתיים וכלה בטיפולים המלח

מידת שיתוף הפעולה של החולה , בחינת המצב העכשווי של הפריחה, תגובות החולה לטיפולים בעבר

להלן השיטות השכיחות והתכשירים העיקריים שנמצאים בשימוש .  שבא בחשבוןוהעדר התווית נגד לטיפול

  .יומיומי
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   טיפול על ידי משחות

הסרת הקשקשת מהרבדים שעל העור  .תחילה יש להסיר את הקשקשת מנגעי הפסוריאזיס על ידי משחות

י משחות סליצל  על יד,בדרך כללהסרת הקשקשת נעשית . נחוצה על מנת שהמשחה הפעילה תוכל לחדור

 סטרואידים בדרך כללהמשחות היעילות נגד פסוריאזיס מכילות . בריכוזים שונים) urea (אוריאהאו 

זפת מעובד ושילובים שונים של , Aנגזרות של רטינואיד סינתטי השייך לקבוצת ויטמין , Dויטמין , )קורטיזון(

  . ל"הנ

  

  סגוליות-של קרניים עלטיפולים על ידי הקרנות 

טיפול יעיל הוא שילוב של מריחת  ).קרניים על סגוליות קצרות (Bנות הן של קרניים על סגוליות מסוג ההקר

עם ) כמו אנטרלין(ניתן לשלב טיפולים על ידי משחות אחרות "). דגקרמן"טיפול (זפת מעובד עם ההקרנות 

עדים לידיים ולרגלים וכן ההקרנות ניתנות לכל עור הגוף אך ישנם מכשירי הקרנות מיוחדים המיו .ההקרנות

  ".מסרק"לעור הקרקפת בצורת 

  
  טיפול תרופתי

  : קיימים מספר כדורים היעילים בטיפול בפסוריאזיס כטיפול בודד או בשילוב טיפולים אחרים כגון

). Neotigason(וניאוטיגסון ) Methotrexate(מטוטריקסט : הכדורים עיקריים הם. הקרנות ועוד, משחות

ישנם כדורים נוספים , בנוסף. שומנים בדםותפקודי כבד , ספירת דםם תוך ניטור קבוע של הכדורים ניתני

   .)כמו כדורי ציקלוספורין (שהשימוש בהם איננו נפוץ והם ניתנים במקרים מיוחדים

  
  

  טיפולים ביולוגיים 

שירים אלו תכ.  של תרופות לטיפול במחלת פסוריאזיסהביולוגיים מהווים קבוצה חדשה יחסית הטיפולים

 4קיימות ,  כרגע.הגורמים להופעת מחלת הפסוריאזיס, למניעת הקשרים הכימיים הראשוניםפועלים 

התרופות .  למקרי פסוריאזיס קשים שקיבלו שני טיפולים סיסטמיים שנכשלוהן מיועדות. תרופות ביולוגיות

  .העור- בעירוי וורידי או בזריקות לשריר או לתתניתנות

  

  ים המלחטיפול אקלימי ב

פעמיים , שהייה בין עשרה ימים לשבועיים. טיפול אקלימי בים המלח הינו טיפול יעיל במחלת הפסוריאזיס

היעילות המרבית היא בעיקר .  להשגת תוצאות טיפול טובותתהמינימאלימהווה את משך השהות , בשנה

ילות הטיפול טמונה יע .בחודשי האביב והקיץ בעוד שבחורף השמש אינה חזקה מספיק לטיפול במחלה

חשוב לקבל . ליעילות הטיפול 20% – כ כשהרחצה בים המלח תורמת, בעיקר בחשיפה לשמש בים המלח

תלויים זמן החשיפה לשמש והשהייה במים . הוראות מדויקות לגבי זמן החשיפה לשמש והשהייה במים

 מרופאי עור הבקיאים את המידע החיוני הזה ניתן לקבל. עונת השנה בה החולים מגיעים לים המלחב

  .פ ים המלח הנמצא במועצה האזורית"בטיפול זה במרכזים הרפואיים בים המלח וכן ממו
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  אגודת הפסוריאזיס הישראלית

, האגודה מספקת מידע לחולים . חולי פסוריאזיס בישראללמעןארגון זה הוקם בשנות השבעים ופועל 

האתר של . פות ונותנת מענה להרבה סוגיות נוספותמקשרת עם חברות תרו, פועלת מול משרד הבריאות

  .רוסית וערבית, אנגלית, האתר זמין בשפה עברית.  il.org.psoriasis.www: האגודה

  

  אשפוז בבית חולים

 עור או אשפוז יוםבמחלקת מלא אשפוז : קיימות שתי אפשרויות לאשפוז במקרה והמצב העורי מצריך זאת

על ידי אשפוז תתקבל הההחלטה על בחירת מסגרת . אחר הצהריים לא כולל סופי שבועשעות בשעות עד 

נסיבות משפחתיות של , העורמחלת מצב : כאשר נלקחים בחשבון גורמים שונים, המטופלבשיתוף הרופא 

  .המטופל והעדפתו

  

  ?טיפול בביתאת ה ממשיכים כיצד

 .עורכפי שהומלץ על ידי רופא ה, במדויקובטיפול הרפואי חשוב להמשיך במעקב  •

  .העוררופא על כך את דע יבלי לימהתרופתי טיפול את ה להפסיק אין •

 ).עלולים לגרום להחמרה בפסוריאזיס( להימנע מצריכת אלכוהול ומעישון מומלץ •

  .םעל מנת לשמור על רגיעה במשך היו, חשוב להקפיד על שעות שינה מספקות ואיכותיות •

 .לרחצהמומלץ להשתמש בסבון עדין ושומני  •

 ."לנשום" המאפשרים לעור ,)לא סינטטיים (מכותנה בגדים ללבושרצוי  •

 ..רצוי לארגן אורח חיים רגוע במידת האפשר •

 . בהופעת סימנים לדלקת גרון יש לפנות לרופא מטפל •

 .העוררופא ל לפנות ישבמקרה של החמרה  •

  .תפקוד הלב וערכי סוכר בדם, משקל גוף, פל על ערכי לחץ דםמומלץ מעקב קבוע אצל הרופא המט •

  

   ת עורמחלק  עם צוותבכל שאלה ניתן לפנות לייעוץ

  02-6776487: 'טלב

  

  

  

  

  :החוברת נכתבה על ידי

   .ירושלים" הדסה"ח "מנהל מחלקת עור ומין בבי, אינגבר' פרופ

  .אחות ראשית מחלקת עור, אירינה גרינברג

  .)בעבר ( ראשית מחלקת עוראחות, אילנה אברהם

  

   .מרכזת תחום איכות קלינית בסיעוד, נורית פורתר "ד :סיוע בעריכה


