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پسوريازيس و آلودگي به ماالس زيا
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خالصه
مقدمه :پسوريازيس يک اختالل پروليفراتيو مزمن پوستي است که تاکنون پاتوژنز دقيق آن مشخص نشده است،
ولي تداخل عوامل ژنتيکي و محيطي در ايجاد آن دخيل دانسته شده است .چندين گزارش مخمر ليپوفيل
ماالسزيا را با ايجاد ضايعات پوستي بيماري پسوريازيس مرتبط دانسته اند،ولي هنوز نقش قطعي آن مشخص
نشده است  .اين پژوهش با هدف بررسی رابطه بين آلودگي به ماالسزيا و بيماري پسوريازيس انجام شده
است .
روش كار:اين مطالعه مورد  -شاهدي در بيماران پسوريازيسی در سال  1353 – 54در بيمارستان امام رضا (ع)
انجام شده است .از  52بيمار پسوريازيسي و 52نفر فرد سالم نمونه برداري پوستي جهت بررسي از نظر وجود
آلودگي به ماالسزيا به عمل آمد و اطالعات حاصله با استفاده از پرسشنامه ها جمع آوري و سپس وارد رايانه
شدند و با کمک نرم افزار آماري  SPSSو آزمونهاي آماري  2Xو من ويتنی تجزيه و تحليل شدند .
نتايج :بين آلودگي به ماالسزيا در پوست سر افراد پسوريازيسي و افراد سالم تفاوتي وجود نداشت .آلودگي به
ماالسزيا در پوست سر افراد پسوريازيسي داراي درگيري اسکا لپ نسبت به افراد پسوريازيسي بدون درگيري
اسکالپ بيشتر بود ولي رابطه معني دار نبود .بين زمان بيماري پسوريازيس و آلودگي پوست سر به ماالسزيا
رابطه معکوس و معني داري بدست آمد ( .)p= 2 / 24آلودگي به ماالسزيا در بدن افراد پسوريازيسي نسبت به
افراد سالم کم تر بود .
نتيجه گيري :به نظر مي رسد ماالسزيا در القاي مکانيسمهاي ايمني شروع کننده پسوريازيس پوست سر
نقش آغاز کننده داشته باشد ولي با گذشت زمان و ايجاد پالکهاي خشک و هيپرکراتوتيک ،محيط براي ماالسزيا
نامناسب مي شود و در نتيجه از جمعيت ماالسزيا ب ا زمان بيماري کاسته مي شود .
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