ول سن میوسط شکوع بیماری  ۳٢سالگ

مورفه آ چیست؟
مورفه آ بیماری است که در آن قسمتیت
از پوست سفت م شود و قابلیت حتککتت
را از دست م دهد .این بیماری ناشناخیه
است که با بکجسیگت

هتای پتوستیت

بتا

حدود مشخص بنفش و افزایش رنگدانته
های مککزی تظاهک م کند.
این بیماری مییواند موضع (کمیتک از دو

سیک این بیماری قابل پیش بین نیتستت.

است.

پس از چند سال الیهاب و بتزر

میزان بکوز بیماری  ٢٢مورد به ازای هتک

ممکن است ضایعات ختودبتختود بتک تک

یک میلیون نفک در سال است.

شوند .با اینکه ضایعات ممکن است بهبود

شکوع بیماری ممکن است آهسیته و بت

پیدا کنند ،ول افزایش رنگدانه ها اغلب

سکوصدا یا سکیع و پیشکونده باشد.

مزمن و بکای بیمار ناراحت کننتده استت.

ضایعات اولیه نوعاً الیهاب و بنفتش رنت

بیماران مبیال به مورفه آی منیشک متمتکتن

هسیند .ضتایتعتات بتعتدی بتا افتزایتش

است به درگیکی بدون عالمت اعضای زیتک

رنگدانه ها  ،جوش خوردن و کوچک شدن

پوسی

ضایعات تظاهک م کنند.

درمان

در نوع منیشک مورفه آ ،ممکن است ناحیه
وسیع از پوست درگیک شتود ضتایتعتات



اغلب در تنه رخ م دهند ،ول اندام هتا

مواجهه با نور آفتیتاب متمتکتن استت
دلیل محافظت در بکابک آفیاب توصتیته

در اندام ها شایع تک از صتورت استت .

م شود .اسیفاده از نکم کتنتنتده هتا

استت کته

موجب رضایت بیمار م شود.

بکای توصیف مورفه آی خط در پیشان و
پوست سک بکار م رود.

دچار شوند.

ضایعات را تیکه تک کتنتد .بته هتمتیتن

نیز م توانند مبیال شوند .مورفه آی خط
جای زخم شمشیک اصتطتالحت

شتدن،



آموزش بیمار درباره بیماری شاید تنها
اقدام الزم باشد .چتون هتیتر درمتان

پالک) یا منیشک (بتیتش از سته پتالک)
باشد.
مورفه آ در زنان شایع تک از مکدان است،
افکاد در تمام سنین ممکن استت به این
بیمتاری مبیال شتوند،

مؤثک و مطمئن بکای آن وجود نتدارد.
باید به بیماران مبیال به پالک مورفه آ
ا مینان داد که این بیماری خوش خیم
است و اعضای داخل بدن را درگتیتک
نم کند.



اسیکوئیدهای موضع با توان میوستط تتا
زیاد و به شکل ککم یا پماد مییوانتنتد در
بعض از موارد به بهبود ضایتعتات و کتم
ککدن خارش کمک کنند.



تزریق تکیامسینولون در داخل ضتایتعتات

مورفه آ

الیهاب راه دیگک درمان است که در انجام
آن باید احییاط ککد ،زیکا تزریق اسیکوئید
در داخل ضایعات م تواند سبب کتوچتک
شدن بیش از حد آنها شود.


پماد کتلتست

پتوتتکیتن ) (Dovonexرا

مییوان بکای بزرگساالن و کتودکتان بتکتار
کمیته آموزش پرستاری و پزشکی

بکد.


بکای نوع عالمت دار و سکیعاً پیش رونتده
بیماری ،پکدنیزون خوراک

تبتق دستیتور

پزشک تجویز م شود.


فیوتکاپ ) (Bath Puvaاز راههای دیگتک
درمان است.

آدرس :خیابان وحدت اسالمی ،میدان وحدت اسالمی،
بیمارستان تخصصی پوست رازی
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55856585
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55836656-5
55868535-6
55853886-6
55503555
پیامک0333003 :
نوبت دهی اینترنتی:
Website: Razihos.tums.ac.ir
ایمیلrazihospital@sina.tums.ac.ir:

