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:اهداف این جلسه

آشنایی مختصر با آناتومی و فیزیولوژی پوست

بررس ی و شناخت بیمار مبتال به اختالالت پوستی

آشنایی با بیماریهای التهابی پوست



Skin Anatomy



اپیدرم

:هاکراتینوسیت-1
ازکهایمردههایسلولباآنهارویـمداومتقسیمحالدرزندههایسلول
.شودمیپوشیدهآید،میبوجوددرم
پوستبیرونیسدبودهکراتینحاویمردههایسلولاین

هامالنوسیت-2
مووپوسترنگسازندهومالنینکنندهتولید

پوستایمنیهایواکنشدرنقش:النگرهانسهایسلول-3
یناپسسیکطریقازآکسونبهتحریکاتدهندهانتقال:مرکلهایسلول-4

شیمیایی



الیه دیگر پوست2

درم:
رتیکولروپاپیالریالیهشامل
یکولفولوعرقغددچربی،غدداعصاب،لنفی،وخونیعروقحاوی
موهای

جلدیزیربافتیاهیپودرم
عایقدن،بطرحبندیشکلپوست،پذیریتحریکافزایشدرموثر

بدنTتنظیموبندی



Skin Appendages



Skin Functions

حفاظت خارجی بدن

تنظیم درجه حرارت

عضو حساس به درد و ملس

 تولید ویتامینD

دفع مواد زاید بدن

برقرای تعادل مایعات بدن

موثر در پاسخ ایمنی



بررس ی و شناخت بیمار مبتال به 
اختالالت پوستی

 History

 Examination

 Laboratory tests



Laboratory tests

:پوستبیوپس ی-1

:روش3

برندهو ز تیهایلبهباحلقوی ابزار یکبابرداری نمونه:بیوپس یپانچ

هاندول برداشتنجهتمثال :جراحیبرشبابیوپس ی

قیچییابیستوریتیغباپوستتراشیدن



(Patch)پچتست-2

موادبهبیمارحساسیتتعیین
یاکوچکهایتاولقرمزی،بروزشکلبهاگزماییپاسخ

ضعیفمثبتخارش
شدیدخارشباهمراهپاپولیاتربزرگهایتاول

متوسطمثبت

شدیدمثبتشدنزخموبزرگخیلیهایتاول



3-Skin Scraping:
بیستورییغتباقارچبهمشکوکضایعاتجهتپوستتراشیدن

4-Zanck Smear:
وزیکولمایعازاسمیرتهیه

5-Woods Light

دراندرخشیاسبزرنگظهورـقارچیضایعاتبررسیجهت
ارچیقضایعاتدارایپوستبهویولهاولترااشعهتاباندن

KOHآزمایش-6

قارچیضایعاتبررسیجهت





کدامست؟دارترشحوملتهبپوستازمراقبتدرپانسمانبهترین-1
دروکردهفراهمزخمبرایرامرطوبیمحیطآماده،هایپانسمانانواعازکدامیک-2

شود؟میاستفادهپوستیپیوندازکدامیک
زخمدتیمچهاستبهتر،حادومزمنهایزخمبهبودیطبیعیفرایندتسهیلجهت-3

بماند؟پوشیده
هوا؟عرضمدرآنگذاشتنیاداردتأثیربیشترزخمبهبودیدررطوبتازاستفاده-4
وهبودبخشآرامدردناک،هایزخمدرآمادههایپانسمانازکدامیکازاستفاده-5

رود؟میبکارمزمنهایزخمبهبودیدرکدامیک
شود؟میاستفادهموضعیداروهایازاغلبپوستیبیماریهایدرماندرچرا-6
وضیحتمختصریوبردهنامراپوستیبیماریهایدراستفادهموردداروهایانواع-7

.دهید
چیست؟موضعیهایکورتونبهترجذبجهتمهممراقبتینکته-8
میلیمشکچهبروزسببچشماطرافدرموضعیکورتونهایازدرازمدتاستفاده-9

شود؟
.کنیدبیانآنراکاربردودرمانیحمامدیگرنام-10
ت؟چیسرفته،بکارموضعیکورتونکهپانسمانیتعویضدرمهمنکته-11







پوستیبیماریهایترینشایعازیکی
هایسلولتولیدسرعتافزایشباهمراهپوستعفونیغیرالتهابیبیماری

(برابر9تا6)اپیدرم
خیلیجدیدیهاسلولویافتهتکثیرسرعتبهپوستزیرینالیهدرهاسلول

نظربهراوانفهایپوستهبصورتبطوریکهرسند،میپوستسطحبهسریع
.رسندمی

ناشناخته:اصلیعلت
.دارندنقشمحیطوژنتیکـ
.شودمیعالیمتشدیدباعثشدیداسترسواضطراب-





آنرااینقرههایپوستهکهبرجستهقرمزهایلکهشکلبهپوستیضایعات
خارشباهمراهشایدپوشاند؛می

ساکروماستخوانو زانو و آرنجرویسر،پوست:درگیرنواحیبیشترین

دوطرفهضایعات



ربع بیماران مبتال به پسوریازیس ناخن می شوند.





متعددهایآرتریتبابیماری همراهی

(اریترودرمیکپسوریازیس)بدنسطحتمامبهپسوریازیسگسترش



ناشناخته:اصلیدرمان
بردنبینازوپوستهایسلولتخریبورشدسرعتکاهش:هدف

.هابافتسایربرتاثیربدونضایعات
درماناصلمهمترین:
هاینروغزیتون،روغن)روغنیحمامیکازبعدهاپوستهمالیمبرداشتن-1

(Aveeno)آمادهتجاریهایمحلولیامعدنی

(با چهار روش استاندارد)دارودرمانی -2

فتوکموتراپی-3



یک،سالیسیلاسیدآنترالین،تار،هایفراوردهازاستفاده:موضعی
وخمیریون،لوسپماد،صورتبهپوترینکلسیوکورتیکواستروئیدها

.شامپو

هایلکهجهتاستونایدتریامسینولونمستقیمتزریق:ایضایعهدرون
.هاروشسایربادرمانبهمقاومیامشهودخیلیپسوریازیس

رتینوئیدهامثل:خوراکی

کردنمهارجهتمتوتروکساتمثل:تزریقیDNAهایسلولدر
.ندهدپاسخدیگرهایدرمانبهکهمواردیدراپیدرم



تاودارسرمیسطحچکوبیماربهنوربهکنندهحساسداروییکدادن
وآنحداکثر

جهتبلندموجطولبافرابنفشپرتوتابشمعرضدربیماردادنقرارسپس
سلولیتکثیرکاهش

2بیماریشدنبرطرفزمانتاهفتهدربار3تا

باشدساعت48حتمادرماناینبینفواصل.
فکر می کنید چرا؟



عمرپایانتادرمانادامهلزومو قطعیدرمانوجودعدممورددر توضیح.

آنایجادکنندهعواملمورددر توضیح:

گیسوختآفتابیاساییدگیبریدگی،نظیر پوستبهصدمهیاتحریک1.

گلواسترپتوکوکیعفونتمثلعفونیبیماری بهابتال 2.

اضطرابو روانیـروحیهایفشار 3.

(سردسیر)نامساعدزیستمحیط4.

بتابلوکرهاو لیتیوممثلداروهابرخیمصرف5.



یماری؛بشدتبهبستهمناسبدرمانیهایروشبکارگیریموردرتوضیح
،هاآرنجوزانوهابهمحدودبیماریخفیفحاالتازبرخیدرمثالبعنوان

.استکافیکنندهنرمداروییکاستعمال

مبتالنواحیخاراندنیاکندنازاجتناب.

هاکورتونازاستفادهمورددرتوجهاتی:

دررانکشالهوبغلزیرصورت،برایضعیفهایکورتونازاستفاده1.
.مدتطوالنی

روزدربار2وایهفته4دورهبرایفقطقویکورتوندارویمصرف2.

رماندـهاکورتونازاستفادهعدم:بدنگستردهووسیعهایدرگیریدر3.
فرابنفشاشعهیااستروئیدیغیرالتهابضدداروهای:جایگزین



اززیرا)میهیپرکلسعالیمنظرازبیماربررسی:پوترینکلسیمصرفطی
(.استD3ویتامینمشتقات

فرداینکهوآفتاببهنسبتحساسیتبهتوجه:رتینوئیدهامصرفطیدر
.نباشدباردار



کدامست؟دارترشحوملتهبپوستازمراقبتدرپانسمانبهترین-1
مرطوبپانسمان
وردهکفراهمزخمبرایرامرطوبیمحیطآماده،هایپانسمانانواعازکدامیک-2
شود؟میاستفادهپوستیپیوندازکدامیکدر
Interactive , ActiveـActive

مدتیهچاستبهتر،حادومزمنهایزخمبهبودیطبیعیفرایندتسهیلجهت-3
بماند؟پوشیدهزخم

ساعت72تا48:مزمنهایزخموساعت24:حادهایزخم
هوا؟معرضدرآنگذاشتنیاداردتأثیربیشترزخمبهبودیدررطوبتازاستفاده-4
رطوبت
ودهببخشآرامدردناک،هایزخمدرآمادههایپانسمانازکدامیکازاستفاده-5
رود؟میبکارمزمنهایزخمبهبودیدرکدامیکو
-هیدروکلوئیدهاوهاهیدروژل:ترتیببه



شود؟میاستفادهموضعیداروهایازاغلبپوستیبیماریهایدرماندرچرا-6
کمترجانبیعوارضنتیجهدروکمترعمومیجذبعلتبه
ریمختصوبردهنامراپوستیبیماریهایدراستفادهموردداروهایانواع-7

.دهیدتوضیح
هاآئروسلوهااسپریـخمیرهاـهاژلـهاکرمـپودرهاـهالوسیون
چیست؟موضعیهایکورتونبهترجذبجهتمهممراقبتینکته-8
رطوبتهدارندهنگیابستهپانسمانیکباآنپوشاندنیاپوستکردنمرطوب
مشکلیچهبروزسببچشماطرافدرموضعیکورتونهایازدرازمدتاستفاده-9

شود؟می
گلوکوموکاتاراکت

.کنیدبیانآنراکاربردودرمانیحمامدیگرنام-10
پوستهشده،خشکترشحاتکندنجهتوسیعضایعاتدرماندرـبالنئوتراپی

حادهایدرماتیتدرخارشوالتهابرفعوقبلیداروهایبقایایوها
چیست؟ه،رفتبکارموضعیکورتونکهپانسمانیتعویضدرمهمنکته-11
برداشتراپانسمانساعت24دربار2حداقل.



یایمیاییشفیزیکی،عواملبهنسبتپوستالتهابیواکنشهرگونه
.شوداپیدرمآسیببهمنجرکهبیولوژیک

عاملکهمواردیدرمعموالًولیرودمیبکاردرماتیتمعادلاگزمااوقاتگاهی

.گوینددرماتیتباشد،التهابمسببخارجی

اگزما=باشداندوژنبیماریاگر

توپیکآ،سبورئیک،تماسی:ازعبارتندهادرماتیتمهمترینانواع



لرژیکآغیریاآلرژیکمحرکموادباپوستتماسبواسطهتحریک.
وشدیدسرماییاگرماآرایشی،کننده،پاکمواد:شایععلل....
تماسمحلدرقرمزیسوزش،خارش،ایجاد:عالئم.
ریزیپوستهترک،خشکی،:حادتحتمرحلهدر
زیکول،وپاپول،ادم،دستکاری،وخارشدنبالبهوحادمرحلهدرسپس

.ثانویهعفونتوترشح



آلرژیکتماسیدرماتیتوتحریکیتماسیدرماتیت:می شودتقسیمدستهدوبه
دهدمیقرارتاثیرتحتراپوستسطحفقطتماسیدرماتیت.
مادهبااستمدروجههیچبهدیگرپوستکهمی رودبینازکاملطوربهوقتیفقط

.نگیردقرارمحرکیاحساسیت زا
ًالتحومی کنددرگیرراوسیعیسطحکهمی گذاردبرجاراخارش دارینقاطمعموال

بوده،ماستدرمحرکمادهبابیشترکهسطحیحالت،ایندر.می شودایجادسوختگی
.شودمیدرگیربیشتر



(درماتیت هادرصد80حدود)استدرماتیتنوعشایعترین

قبیلازوژیکبیولیاشیمیاییفیزیکیمحرکمادهبامزمنتماسنتیجه
.ددمیگراپیدرماسیببهمنجروباشد.…وقلیاواسیدباتماس

ارکبهکافیوغلظتمدتبهمحرکهاکهدهدمیرخزمانیدرماتیت
یی،شیمیاموادوحالل هاشوینده،موادآب،بامکررپوستتماس.روند

.دئودورانت هایاآرایشیلوازمصابون،



می شودپوستدرخارشوسوزشقرمزی،ایجادواکنشاولین
ازراهمحافظت کنندموانعوچربی،مواداینچون(دستهاکفمعموالً)

.کندمیحذفپوستسطح
تراوشووزیکولپاپولادم،آندنبالبه.
صورتبهربیشتوبودهکمتروزیکولیتغییرات:حادتحتمرحلهدر

.بودخواهداندازیپوستوترکخشکی،شده،خشکترشحات
نشدضخیم=پوستمداومخاراندنومکررالعملعکسصورتدر

پوستشدنتیرهو
باززخم هایوشدیدتاول هایشدیدتر،موارددر.





وخیمازگیریپیشبرایموضعییوکورتیکواستروئیدهاامولسیونها:پوستمراقبت
پوستشدن

یشپول/شویندهمواد/صابونها/سردهوای:محرکهامعرضدرقرارگرفتنازدوری/
.دیگرکنندهتمیزدارویهروحاللها

از.شوئیدبولرمآببارادستهاهمیشه:کنندهمرطوبازاستفادهودستشستشوی
.نکنیداستفادهصابون

کنیدخشکنرمحولهیکرابادستها.
پشمیدستکشنپوشیداز.کنیداستفادهکتانیدستکشازیکدستهاازمراقبتبرای

وزمانیرطوبتباکارهایبرایاستممکنچنانچهکنیداجتنابپوستتحریکبعلت
.وشیدبپپالستیکیدستکشهستندکنندهتحریکمادههرباتماسدرکه

شودپوشیدهتانیکدستکشزیادتعریقازجلوگیریجهتپالستیکیدستکشهایزیر



دررژنآلمادهکهمدتیازبعد.نمایدنمیایجادفوریمشکلزاآلرژیمادهباتماساولین

دررفتنگقراربدنبالمدتطوالنیدرکهشودمیایمنیپاسخیکباعثشدساکنپوست

دهدمیرخاگزماییالتهابیواکنشیکمادهاینمعرض

مواداری،تجشیمیاییموادغذایی،افزودنیهایآرایشی،لوازمآفتکشها،داروها،مختلفانواع

بروزباعثتوانندمیمیشوند،حساسیتبروزباعثنوعیبهکهموادیتماموالتکسوپالستیکی

.مورنگالستیک،عطر،جواهرات،نیکل،،الکلیمواد.شونددرماتیتنوعاین









 قرمزی پوست به همراه خارش و سوزش

 تست پچ: تشخیص



محرکعاملباتماسعدمو پوستبهدادناستراحت.

هادهندهشستشو از استفادهعدم.

مالیملوسیونهایاز استفاده.

 مرطوبو سردپانسمان:وزیکول صورتدر.

موضعیغیر تشدید،صورتدر و موضعیکورتیکواستروئیدهای.

لباسهایکنندهنرماز استفادهعدم.



صورت،ندمانزیادندچربیغددکهمناطقیدرسبومحدازبیشتولید
.باسنوتناسلیناحیهها،سینهزیربغل،پلک،ابرو،سر،

کنندهعودمزمنالتهابیبیمارییک.

خشکوچرب:انواع
قرمزوپوستهبدونیاباچربزردهایلکهایجاد:چرب.
(شوره)سرپوستازاپیدرمازهاییپوستهجداشدن:خشک

عفونتنتیجهدروخراشیدگی:خارشهمراهاغلب.
استرسعفونت،تغذیه،هورمونی،ژنتیک،:عوامل.





پوستترمیموعالئمکنترل:هدف.

درقارچیایعفونتهاحتمالعلتبهموضعی؛کورتیکواستروئید:چرب
.داشتننگهخشکوتمیز:هاشکنوچین

ازمیان؛استفادهدرروزیکیاروزانهصحیحکردنشامپو:خشک
لنیومس:شامپوهاانواع.مقاومتازجلوگیریبرایمختلفشامپوهای
.گوگردترکیباتوسالیسیلیکاسیدزینک،سولفاید،



محرکهااز دوری

 هوامعرضدر پوستدادنقرار

 آبکش یسپسو آراممالش.بمانددقیقه10تا5:صحیحشامپوی.



(سال30باالیافراددرسپسوساله7کودکاندر%20حدود)شایعکودکاندر

داردوجودرادافایندرآسمیادرماتیتخانوادگیسابقههمیشهتقریباًـارثیاحتماال.

ایجادمحیطیتورفاکیکاساسبرغالباواستبرگشتیورفتآتوپیکدرماتیتکلی،بطور

بدنایمنییستمسطبیعیغیرپاسخاصلیمشکلولیاستمشخصناآنعلتچهاگر.شودمی

.باشدمی



باخارشمزمن،عودکنندهودانههایخیلیخارشداردرکودکی
.مشخصمیشود

بیشترموارداینبیماریباافزایشسنبرطرفمیشود.

پشتخشکیپوستبههمراهخارش،بثوراتبررویصورت،داخلآرنج،
.زانوهاوبررویدستهاوپاها

توخارشپوستموجبقرمزی،ورم،ترک،خروجمایع،کلفتیپوس
.پوستهاندازیمیشود







:درمان

درمانخطاولین:
دهندهآزارفاکتورهایازدوری-1
کنندهنرمهایکرمازواستفادهکردنحمام-2
ثانویهباکتریالهایعفونتبرایسیستمیکهایبیوتیکآنتیازاستفاده-3
موضعیکورتیکواستروئیدهای-4
هاهیستامینآنتی-5
بیمارروانیحمایت-6
(ااگزمدرخارشضداثراتبعلت)پوستموضعیکنندهعفونیضدموادوتارازاستفاده-7
موادباداژهابانازاستفاده.باشدمیاگزمادرکمکیدرمانهایازیکیبانداژ:پانسمانازاستفاده-8

.شودمیاستفادهآتوپیکاگزمایدارایکودکاندربیشترخیسوخمیری



-پربجایپنبهلحافهایوبالشهاازاستفاده
-پالستیکیهایپوششباتشکهادادنپوشش
-دادهشستشومرتبادرجه50حرارتدرجهدرآنهاوگردداستفادهکتانیهایوپردههاازملحفه

.شود
-ردکتمیزبنوانمرطوبپارچهبایکراحتیبهکهیموادبااتاقدیواروکفپوشاندن.
-باالحرارتبادرجهکودکعالقهموردبازیهایاسبابمرتبشتشوی
-اتاقمطلوبتهویه
2-بیمارخچهتاریکهرودمیکاربههنگامیفقطکلیبطورغذاییرژیم:غذاییهایمحدودیت

النبزرگسادرغذاییمحدودیتمجموعدر.دهدنشانراخاصغذاییکبهآلرژیقویبطور
.استاهمیتبدونیااهمیتکممعمولغیراگزمایباونوجوانان

کندفراهمرابچهرشدبرایکافیانرژیبایدغذاییرژیمیک.
نمائیدواکنشایجادفرددرتواندمیکهمعمولیغذاهای:
متفاوتالکسیآنافیتاکهیریکازالعملعکسمیزان/مرغوتخمصدف/ماهی/هاآجیل:ازعبارتند

.است
نیازکموتراپیوفتویفتوتراپ/شدیدواکنشبرایآدرنالینتزریقیاهیستامینآنتیبهمعموالدرمان

.داشتخواهد
واینترفرونسیکلوسپورین/ازاتیوپرین:داروهاسایر





باالتنهو گردنصورت،ناحیهمو فولیکولهایدر شایعاختاللی.

یااز ب.سرسفیدجوشیابسته:نوعدو .(کومدون )آکنهاولیهضایعاتایجاد
.سرسیاهجوش

باشدکیستو ندول پاپول،ایجادباهمراهتواندمی.

 زودتردخترهادر امامیزانیکبهجنسدو هر در.

باکتری و هورمونهاژنتیک،متقابلتأثیر :علت.



سبومو شدهبزرگو تحریکسبومغددها،آندروژن شدنفعالو بلوغبا
لیکول فو اگر .ریزندمیپوستسطحبهمو فولیکول محلاز و ترشحبیشتری 

.شودمیایجادجوشیاآکنهشوند،مسدودسبومتجمعدلیلبهمو 

تورمو کراتینو چربیتجمع:سرسفید.

مردهپوشش یسلولهایو باکتری و چربیتجمع:سرسیاه.

باکتریوموپیونیپر باکتری از ناش یالتهابیواکنشبهمنجر فولیکولهاپارگیگاهی
.موفولیکول در موجود

شدیدو متوسطخفیف،:انواع





و کردنیسرخکوال،شکالت،مانندموادبرخیامانداردمهمینقشغذا
.شودمیآنتشدیدموجبلبنیات

ئیلبنزوو سالیسیلیکاسیدحاوی صابون باشستشو بار دو روزی :خفیف
.سباسهغددفولیکولیانسدادرفعجهت)پراکسید

و یترومایسینار و تتراسایکلین.ترتینوئین.پراکیسیدبنزوئیل:موضعیداروهای
.کلیندامایسین

(انآکوت)خوراکیرتینوئیدهای.داکسیپینتتراسایکلین،:سیستمیک.

 خانمهادر تراپیاستروژن.

بااپیکرایوتر .کورتیکواستروئیدهاموضعیتزریقو جوشهاتخلیه:جراحی
.پوستساییدن.مایعنیتروژن 



داروهامورددر آموزش:
 و تهوعنور بهحساسیت.کودکانو باردار خانمهایدر ممنوعیت:تترا◦

.زناندر واژن التهابو اسهال

.بودنتراتوژنیک.پوستترکو خشکی.لبهاالتهاب:رتینوئیدها◦

.مرداندر مو ریزشو هاسینهبزرگی:استروژن ◦

بار2روزی مالیمصابون و آبباصورتشستنآموزش

 صورتبهضربهیامالشهرگونهاز پرهیز

جوشهادستکاری عدم

 هالوسیون و آرایش یموادمصرفاز خودداری



پیودرم:پوستباکتریالهایعفونت(Pyoderma)

مثبتگرمهایارگانیزم:عاملبیشترین

فولیکولیت-زخمزرد-:هاعفونتنوعترینشایع



عفونت سطحی پوست با استرپتوکوکها یا استافیلوکوکها

زرد زخم تاولی : یک نوع عفونت عمقی

ناش ی از استرپتوکوک طالیی همراه با تاول های بزرگ و پر از مایع -

ـ بیشتر در کودکان با شرایط بهداشتی نامناسب



عالیم بالینی زرد زخم  :

:دارای ضایعه پوستی با مشخصات زیر

تبدیل به وزیکول با دیواره نازک  ( 2ماکول قرمز   ( 1

پاره شدن وزیکول و ایجاد دمله زرد عسلی رنگ( 3

:  درمان زرد زخم

آنتی بیوتیک سیستمیک و موضعی-

آموزش رعایت بهداشت فردی در خانواده-



فولیکولیت:

اپیدرمالیهدر مو فولیکول سطحیدرگیری 

حمامروغنیاسر هایروغنمصرفباهمراهگاهیـاستافیلوکوکاز ناش یبیشتر 

دمل:

درمبهکهموفولیکولچندیایکعمقیحادالتهابـفولیکولیتترعمیقنوع
.یابدمیگسترش



فرونکل:

یدهپوشقسمتهایدر مرطوبو گرممحیطاز ناش یـپذیر برگشتعمقیو متعددضایعات
دارعرق و مو از 

کورک:

پشتدر تر بیشـجلدیزیر بافتدرگیری ـپوستیآبسهصورتبهمو فولیکول چندگرفتاری 
باسنو گردن

سمیسپتیخطر و دردو شدیدتبباهمراه

مژهگل:

هاپلکعمقیفولیکولیت



.شوددادهفشار جوشنباید-1

سیستمیکتراپیبیوتیکآنتی-2

مرطوبو گرمکمپرس-3

.بیوتیکآنتیپمادمصرفو صابون و آبباپوستکردنتمیز -4

وهادار مناسبمصرفوبهداشتیمحیطتامینبیمار،مقاومتافزایشآموزش-5



1-زوسترهرپسیازونا

هایمدرماتوزو مسیر در یکطرفههایوزیکول بصورتزوستر واریسال از ناش ی
.عصبی

ایمنیسیستمضعفاثر در مرغانآبلهویروسمجددفعالیت:علت.





عالیم:

سالهاتادردموارد%50)بثوراتظهور باهمراهیاقبلعمیقتاخفیفدردـ
(.ماندمیباقی

عصبدرگیری موارددر و سینهقفسهرویضایعاتموارددر ـ
قلوسه

خارشـ

3

2

3

1





روز اول  روز دوم

روز پنجم روز ششم



2شوند،ظاهر دردبروز از بعدروز 2تا1بثوراتاگر :ضایعاتدیگر مشخصه 
بیماری شوند،ظاهر درداز پسهفته1اگرولیشوندمیرفعبعدهفته3تا

.بودخواهدتر طوالنی

درمان:

 بیماری حادمرحلهدر مسکنبادردکنترل

 سیستمیکهایکورتون

از ساعت24:دارو شروعزمانحداکثر )آسیکلوویرمثلویروسضدداروهای
(بثوراتظهور 





آیا زونا، یک بیماری واگیردار است؟





عفونت شایع پوستی ناش ی از ویروس هرپس سیمپلکس

به صورت وزیکول های گروهی در زمینه قرمز روی لب ها یا ناحیه تناسلی.

 تب خال دهانی: 1نوع

 تب خال تناسلی: 2نوع

نه تب خال تناسلی در عفونت های شدید ، وزیکول های گروهی قرینه در زمی
ب و ای قرمز ابتدا در واژن، رکتوم یا پرینه همراه با لنفادنوپاتی موضعی ـ ت

.عالیم آنفوالآنزا 

آفتاب، تنش زیاد: علل شروع کننده



زخمهایرویهاز برداری نمونهـپوستظاهر مشاهده:تشخیص

متناوببطور داشتنشدتصورتدر فقطـخودبخودیبهبود:درمان:
آسیکلوویر

درمانینکتهیک:

 آسیکلوویرباکنندهسرکوبدرمان:عودبا6ازبیشبابیماراندر



ویروس یعفونتعلتبهاپیدرمهایسلول هیپرتروفی

نداردخاص یدرمان.

الکترو)سوزاندنو (کرایوسرجری )درمانیانجماداز استفادهگاهی
(دسیکاسیون 



1-Tinea:یانقطههر در ایحلقهکرمشکلبهپوستشایعقارچیعفونت
بدناز 

وودالمپبابررس یو KOHتست:تشخیص

(زیادعریقتدلیلبهانگشتانبینیاپاهاکفدر بویژه)پاهاقارچ:نوعترینشایع

ناخنـ(هادیابتیدر بخصوص)تناسلیناحیهـسر ـبدن:هامحلسایر 





پاهانگهداشتنخشک

نخیجوراباز استفاده

پالستیکیتختباهایکفشاز استفادهعدم

انگشتانبینپنبهگذاشتن

پاهاکردنخشکاز بعدقارچضدپودر زدن

 کردنتمیز جهتپتاسیمپرمنگناتو نمکیمحلول ازاستفاده:حادمرحلهدر
.قارچضدداروهایازاستفادهو هاپوستهو هادمله



شپش-1

شپشباتناسلیناحیهیابدنسر،آلودگی

موهاخارش:عالمت

Permethrinترکیباتیالیندانحاوی شامپوی باموهاشستن:درمان



اسکیبیسارکوپتسنامباایحشرهتوسطپوستیآلودگی

شودمیظاهر عالیمانگلاینباتماساز پسهفته4:عالیم:

(گالکالسیکعالمت)شبدر بخصوصشدیدخارش

ینبشکلنخیضایعاتو سیاهیاایقهوهمواجیاصافپوستیزیر حفره
دستهایمچو انگشتان



راش های  گال در دست





بیوپس یشیو روشتوسطپوستدر حشرهمشاهده:تشخیص



حشراتو هاپوستهخشکاندنبرایصابون باحمام

مینگالبهمبتال کهسر و صورتبجز )بدننواحیتمامدر گالضدداروهای
(.شود

 ضایعاترویبر درماندورهپایاناز پس:هاکورتون

بیماربهآموزش:

عالمتبدون یابابیمار خانوادهاعضایتمامدرمانلزومیادآوری.

باکردنخشکو داغبسیار آبباشستنو هالباسو هاملحفهتعویض
.باالحرارت



بیماریهای تاولی پوست

پمفیگوس ولگاریس-1

پمفیگوئید تاولی-2

درماتیت هرپتی فرم-3



پوستینادربیماری
زخموشدهپارهبعدمدتیکهبدبووبزرگپوستیهایتاولظهور

میدلمهراهازخمرویوگذاشتهبجایترشحدارایودردناک
.پوشاند

نیکولسکیعالمت(Nikolsky Sign):
.درصورتفشاربهپوستتاولایجادمیشود



:(Acantholysis)آکانتولیزفرایندمشاهدهوتاولازبیوپسی1.
آنهابینمایعتجمعویکدیگرازاپیدرمهایسلولشدنجدایعنی

IgGهایبادیآنتیوجود2.

:درمان
سپسوبالینیمعالیکردنفروکشتاباالدوزباسیستمیکتراپیکورتون:انتخابی

خوراکیکورتون
(آزاتیوپرین)ایمیورانمثلایمیونوساپرسنتها:هادرماندیگر
بیماریمزمناشکالدرهاکورتونباهمراهطالبادرمان
هابادیآنتیازپالسماسرمیسطحکاهشجهتپالسمافرز
زایلوکایینیانقرهسولفادیازینباموضعیدرمان







 هواتشکو پوزیشنتغییر

محلول باضایعاتکمپرسDakin

 (اندهبویژه)ایمنیسیستمافتاز بعدآناز پیشگیری و عفونتکنترل

هاالکترولیتو مایعاتجبران

پرپروتئینرژیم

ذهنیتصویر بهبودو روانیحمایت



اپیدرمزیر در تاولیمزمناختالل

اتوایمیون :علت

درمالسابشلو بزرگتاول ایجاد 
 
ور فلکسبغل،زیر ران،کشالهدر عمدتا

.باالسنیندر پاهاو ساعد

تاول ظهور از قبلشدیدخارش

شودمیدرمانسال6تا5طیـخیمخوشبیماری یک.

استکشندهها،کورتون و ایمنیسیستمسرکوبدرمانبدون البته.



هر در سفتو کوچکهایتاول باهمراهشدیدخارشبامزمنبیماری یک 
سالگی40تا20بیشترـسنی

ووزیکوبولوسو وزیکول پاپول،مختلفاشکالباقرینهضایعات...

 
 
.داردوجودگلوتنمتابولیسمدر نقصبابیماراندر اکثرا

بدون غذاییرژیمو (نیکوتینامید+تتراسیکلینترکیب)داپسون :درمان 
گلوتن



G6PDچک بیمار از نظر کمبود 1.

فکر می کنید چرا؟                                                           

.می شودG6PDهمولیز شدید در افراد دچار کمبود زیرا داپسون سبب 

حذف گلوتن از رژیم غذایی2.



ام انواع کیست های پوستی را فقط نام برده و درمان اصلی آنها را ن

.ببرید

آیا کراتوزهای سبورئیک سیاه بدخیم هستند، چرا؟

ارند؟کدامیک از ضایعات پوستی زیر احتمال بدخیم شدن بیشتری د

کراتوزهای آکتینیک( کراتوزهای سبورئیک        ب( الف

کیستهای پیالر( کیست های اپیدرمال             د( ج

ه چکدامیک از ضایعات خوش خیم پوستی، عامل ویروسی دارد؟

ویروسی؟

در چه صورتی خال های رنگی، حتماً بایستی برداشته شوند؟



عوامل خطرزای ایجاد سرطان پوست را فقط نام ببرید.

علت اصلی بروز سرطان پوست چیست؟

یدانواع سرطان های پوست را نام برده و شایع ترین آنها را نام ببر.

SCC پیش آگهی بدتری دارد یاBCC؟ چرا؟

 چهار مورد از تفاوتهای ظاهریBCC  وSCCرا بیان کنید.

عوامل موثر در درمان سرطان پوست کدامند؟

چهار راهکار مهم در پیشگیری از سرطان پوست را نام ببرید.
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معرضدررفتنگقراریامستقیمتماسنتیجهدرکهضایعاتی
.شودمیایجادیتابشیاالکتریکیشیمیایی،حرارتی،منابع

طولوحرارتیعاملعملکردبهبستگیسوختگیعمق
.داردآنباگرفتنقرارمعرضدرمدت
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 صدمهایجادمکانیزمحسببر:

داغموادو آتشآب،مثلحرارتیهایسوختگی-1

قوی قلیاهاییااسیدمثلشیمیاییهایسوختگی-2

الکتریکیهایسوختگی-3

تابش یهایسوختگی-4
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:بافتیضایعهشدتو عمقحسببر 

 (:1شبیه درجه )ضخامت نسبی سطحی

(:  2شبیه درجه )ضخامت نسبی عمقی

 (:3شبیه درجه )ضخامت کامل
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(شاید)درماز بخش یآسیبو آنرفتنبیناز یااپیدرمآسیب

 تاول دارایاحتماال و خشکو دردناکقرمز،:پوستظاهر.

زخماثر ماندنبدون یابدمیبهبودهفتهیکتازخم.

کوچکشعلهآفتاب،:علت
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درمپایینیو باالییهایبخشو اپیدرمآسیب

ادمباهمراهاگزوداترشحو قرمزی درد،:عالیم

هفته4تا2بهبودی

 ماندمیبجا(اسکار)زخماثر.

آتششعله،جوشآب:علل.
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وعضلهی،جلدزیربافت)زیرینبافتهایواپیدرمودرمنابودی
(استخوان

وتپوستخریبپریده،رنگخشک،درد،بدونزخم:عالیم
چربیشدننمایان

پوستپیوندلزوم.
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:داردروش3

9قانون :اول روش

میاختصاصبدناصلیسطوحبهدرصدبصورت9عدداز مضاربی
.یابد

رودمیبکار بدنجایگزینمایعمقدار محاسبهجهت.
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جدید ترین روش تعیین درصد سوختگی



دستیکفروش:دومروش
%1قریباتدستکفاندازه،پراکندههایسوختگیبابیماردر

.استبدنسطحکل

برودروالندقانون:سومروش
سطحوسنبرحسبجدولیکطبقسوختگیسطحتعیین
.بدن
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راتغییراتیوشدهپوستعملکردرفتنبینازبهمنجرسوختگی
:کندمیایجادآندر

عفونتبرابردرمحافظتینقشکاهش-1
بدنمایعاتفرار-2
حرارتدرجهکنترلعدم-3
عرقوسباسهغددتخریب-4

حسیهایگیرندهتخریب-5
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اولیهموضعیپاسخ%25ازکمترهایسوختگی

عمومیوموضعیپاسخایجاد%25ازبیشهایسوختگی

خونجریاندردیگرهایواسطهوهاسیتوکینشدنآزاد

وضعیتناپایداری:بزرگهایسوختگیازبعدسیستمیکاتفاقاولین
همودینامیک

هاپروتئینومسدیمایعات،جابجاییومویرگهایکپارچگیرفتنبیناز:علت
سلولیبینفضایبهعروقیداخلفضایاز

COکاهشBPکاهششوکخطر
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افتیبیشترین میزان تراوش مایع به فضای میان ب  :

ساعت اول پس از سوختگی 36تا 24
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هیپرکالمیـهیپوناترمیـهیپوولمی:الکترولیتوآبتغییرات
(بدنهایسلولزیادتخریبعلتبه)

آسیبعلتبه)خونیکم:خونیتغییراتRBCمعموالولیـها
Hctیابدمیافزایشپالسمارفتندستازدلیلبه.)

راهانسدادوسیهیپوکصورتبهتنفسیصدمات:تنفسیتغییرات
.هوایی

دهنبروکاهشمیوکاردتضعیف:عروقیـقلبی
دوزاسیبافتیپرفیوژنکاهشقلبی

115



حیسطزخم)کرلینگزخمورودهفلج:گوارشیتغییرات
یسوختگفیزیولوژیکاسترسازناشی(معدهیادوازدهه

کلیهنارسایی:کلیویتغییرات

طحالوکبدنارسایی:طحالوکبدتغییرات

رترمیهیپسپسوابتدادرهیپوترمی:حرارتدرجهتغییرات
فکرمیکنیدچرا؟

بهعلتافزایشسوختوسازبدن
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3داردمرحله:

:(اورژانسی)فوریاحیاءمرحله-1
مایعاتجایگزینیشدنکاملتاصدماتشروعاز

:حادیامیانیمرحله-2
زخمشدنبستهتکمیلحدودتاکردنادرارشروعاز

:بازتوانیمرحله-3
سازگاریوبمطلسطحبهفردبازگشتتااصلیزخمشدنبستهاز

روانیوجسمی
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ضایعهایجادمنبعازبیمارکردندور
گرنهوآبیاپتویالحافبا)سوختگیروندکردنمتوقف

(زمینرویغلطاندنوزمینرویبیمارخوابانیدن
وقتاسرعدرلباسهاکلیهآوردندر
کمربندوساعتزینتی،وسایلکلیهکردنخارج
کردنسردودیدهصدمهناحیهدرمستقیمبطورتمیزآبریختن

ازاستفادهمعدـ(بیمارهیپوترمیبهتوجه:نکته)محلآنسریع
.یخکیسهیایخ

کتریکیالیاشیمیاییهایسوختگیدرخاصنکاتبهتوجه
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شیمیاییهایسوختگیدر:
هالباسکلیهآوردندر•
پودرشکلبهکهشیمیاییموادکردنپاکوبدنکشیدنبرس•

.هستند
30تا15حداقل)آبزیادیمقدارباضایعهمحلشستشوی•

دردوسوزشرفتنبینازتا(دقیقه
(.استممنوعشیمیاییموادکردنخنثی)

سپس،چشمکنندهبیحسقطرهازاستفادهچشمی،آسیبدر•
.ساعت1تا0.5آزادسقوطصورتبهفیزیولوژیسرمباشستشو
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در سوختگی های الکتریکی:

تریکیقطع جریان برق و جدا نمودن بیمار با یک وسیله عایق از منبع الک

احیاء قلبی ـ ریوی در صورت لزوم
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:اولیهارزیابیواقدامات(الف
یبآسبدونبیماراندرحتی)بیمارانتمامبه%100مرطوباکسیژندادن-1

(تنفسی

.دمیهوایسازیمرطوبفقطخفیفصدماتدر

مارانبیبرای)تراشهلولهگذاشتنلزومصورتدروهواییراهبررسی-2
(گلوتشدیدادمیابیهوش

لزومصورتدرو(نهیاشودبازخوبتواندمیآیا)سینهقفسهبررسی-3
اسکاروتومی

(.استمفیدترنبضکنترلوبودهمشکلگاهی)BPکنترل-4

(قویشارفبرقبابویژه)گردنیآسیباحتمالدرگردنسازیبیحرکت_5
.ساعت24حداقلمدتبههاگرفتگیبرقدرقلبمانیتور-6
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:ثانویهارزیابیواقدامات(الف
ضایعاتتعیینوپانوکتاسردقیقبررسی1.

حادثهوعوقعلتوآلرژیومصرفیداروهایقبلی،بیماریسابقهبررسی2.

وبزرگساالندرساعتدرcc500)الکتاترینگرتزریقوبرانولگرفتن3.
cc250سال5باالیکودکاندرساعتدر.

روشهبهازخمبهرسیدگیوتمیزپارچهباسوختگیمحلپوشاندن4.
آسپتیک

.کمدوزباوریدیطریقبهدردبرایمسکنتجویز5.

چرا؟کنیدمیفکر

خوبروداعضالنیوجلدیزیرتزریقسوم،فضایدرمایعوجودعلتبه
.شدنخواهدجذب

خمیرثلممحلدرموضعیپمادهاییاسنتیموادگونههرازاستفادهعدم6.
زمینیسیبیادندان

بدنحرارتجهدرحفظجهتپتوبابیمارپوشاندن7.

.8NPOبیمارنمودن
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هببیمار انتقالاز قبلکهاستاقداماتیبامشابهاقدامات،اصلدر 
در تر بیشاقداماتو امکاناتآن،فرق تنهاو گیردمیصورتبیمارستان

:استتروماهاسایر مانندکهاستاورژانسبخش

1-ABC هواییراهبرقراری و

گردنحرکتیبی-2

 ی شستشو ادامهو لنزهاکردنخارج)پانوکتاسر دقیقبررس ی-3
(زخمهاشیمیایی

استنشاقیضایعاتبررس ی-4

عصبیدقیقمعاینه-5
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BS)روتینآزمایشاتانجام-6 – BUN – Cr هاریهبررس ی؛(الکترولیتهاو
(ABG،هموگلوبینکربوکس یگیری اندازهو سینهقفسهعکس)؛UA:

  .استسوختگیاز بعداولیهساعاتدر عادییافتهیکادرار،در قندوجود
چیست؟علت

.استرسبهپاسخدر کبددر شدهذخیرهگلوکز شدنآزاد:پاسخ

مواقعدر بخصوصنبضداشتننظر از انتهاییهایاندامدقیقمعاینه-7
رنگ،سفتیسردی،نظر از بیمار بررس یهمچنیناندام؛دور دورتاسوختگی

.اندامشدیدادمو پریدگی

(ضروری و مهم)شوکاز جلوگیری -8

گاهیـ(یبیستور تیغکمکبامسکنتزریقاز پس)سینهقفسهاسکاروتومی-9
.ودشواردجلدزیر بهنبایدخونریزی خطر علتبهکهآگزیالر میدانسزیون 

ساعت48تانبضمانیتور -10

(مهمبسیار )سوختهاندامنگهداشتنباال -11
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:تمیزروشباهازخمارزیابی-12

وریدیمسکنتزریق-

شدهرقیقبتادینیاصابون و آبباهازخمکردنتمیز -

.شدهکندهو شلهایپوستکردنجدا-

 حاوی یاو شدهپارههایتاول ولیشوندگذاشتهخودحالبهکوچکهایتاول     
 شیمیاییهایسوختگیدر )داریممیبر راخونییاکدر مایع

 
 ور بطهاتاول حتما

 عنوانبراپوستو کردآسپیرهتوانمیبزرگبسیار هایتاول (.شودبرداشتهکامل
.نمودحفظپوشش

ن،نیتروفورازو پمادمثلموضعیباکتریالآنتیموادباهازخمپانسمان-
.کسنتتییابیولوژیکهایپوششاز استفادهیاسولفادیازینسیلور 

دستیکفیابرودر و الندقانون یا9قانون باسوختگیدرصدتعیین-

 و هموکروموژنوجودنشانگر رنگشرابیادرار ـفولیسوندگذاشتن-13
.استعضالنیهایآسیباز ناش یمیوگلوبین
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اپذیرنبرگشتشوکبروزازجلوگیریضرورتترینفوری:
درمانیمایع

افزایشجهتالکرولیتهاوآبجایگزینی:درمانیمایعازهدف
BPازکمترنبضوجیوهمترمیلی100ازبیشبهسیستولیک
ساعتدرلیترمیلی50تا30ادراریدهبرونو110

(آلبومینوپالسماکامل،خون)کلوئیدها:استفادهموردمایعات
(الکتاترینگریاسالیننرمال)کریستالوئیدهاو
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ساعتاول24در:

4تاml / kg 2*درصدسوختگی
.بعدیساعت16طیدیگرنیمواولساعت8طیمایعاتازنیمی

دومساعت24در:

/یااولروزمایعاتنصفمجموعاً kg ml0.5

.گرددتنظیمبیمارواکنشوپاسخاساسبربایدتزریقحجمومقدار:مهمنکته

ونفسیتصدماتگرفتگی،برقازناشیصدماتبزرگ،هایسوختگیدر
بیشترتجویزیعاتمایبایستیمایعات؛جایگزینیدرتأخیروالکلبامسمومیت

.باشد
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ساعتدر لیتر میلی50تا30ادراری دهبرون:معیارمهم

دیگرمعیارهای:HbوHct خون سدیمو

ساعتدر لیتر میلی50ازبیشتر دهبرونو HctوHbکاهشصورتدر 
.یابدکاهشسرمباید

سوختگیاز پسساعت48تا24:دیورتیکفاز آغاز 
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شودمیشروعسوختگیازبعدساعت72تا48از.
مهممواردبهتوجه:
ـواییهراهفوقانیبخشادمازناشی:تنفسیمجاریانسداد-1

شناساییدرراتاولویبیشترینبدنمایعاتوبیمارتنفسبررسی
.داردعوارض

پذیرینفوذبرگشتازناشی:سوختگیازبعددیورزشروع-2
عروقی

(سمیسپتی)عفونتوقلبیعوارضکنترل-3
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باالیتگیسوخبابیماراندرمرگعلتبیشترین:سمیسپتی
25%

ونبضارفشونبضحرارت،درجهافزایش:سپسیساولیهعالیم
سوختهنواحیپوستبرافروختگی

درافتبگرمهردرباکتری:سوختگیزخممحلعفونت
درمخونیهایرگهتراوشـالتهابـزخمکشت

محیطسسپوایرودهدستگاه:باکتریالعفونتایجادمنابع
بیماراطراف
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پانسمانو روزانهدبریدمانشامل

(.بکشدطول دقیقه30ازبیشنبایدـزخمکردنتمیز روشیک)هیدروتراپی

موضعیپماداز استفاده

چرا؟

یکبیوتآنتی.رسدنمیقسمتآنبهبیوتیکآنتیو نداردمناسبیعروقسوختهمحلزیرا
.داردپروفیالکس یجنبهبیشتر سیستمیک

:سوختگیدرماندر استفادهموردموضعیداروهای

.داردداروهاسایر بهنسبتکمتری دردـکشباکتری :سولفادیازینسیلور -1

مسکنار بیمبهاستفادهاز قبل.کندمینفوذهمزخماسکار از :(سولفامیلون )فنایداستات-2
(دقیقه20مدتبهشدیدو دردناکسوزشعلتبه)شودداده

.رودمیبکار کمتر :نقرهنیترات-3
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مالیدهسوختهنواحیکردنخشکو کردنپاکاز بعدموضعیداروی
.شودپوشانیدهپانسمانالیهچندباآنرویو شود

باشدسبکمفاصلمحلدر پانسمان.

 شوندپیچیدهجداجداانگشتانپا،و دستسوختگیصورتدر.

 شودانجامباز پانسمانگردن،و صورتپرینه،نواحیدر.

شودمیانجامپوستپیوندنواحیدر بیشتر بستهپانسمان.

باشدمسکنتجویز از بعددقیقه20پانسمانتعویض.

دباشجراحییا(طبیعی)مکانیکیروشبهتواندمیزخمدبریدمان.
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 وسیعو ضخامتتمامهایزخم:اندیکاسیون

پوستپیوندهایروشانواع:

:بیولوژیکهایروش(الف

کیسهیامردهتازهیازندهانساناز آمدهبدستپوست:آلوگرافت-1
.داردباالییکیفیتولیقیمتگرانروشیکـجنینی

خوکمثلحیواناتاز آمدهبدستپوست:زنوگرافت-2

بیمارخوداز آمدهبدستپوست:اتوگرافت-3

(Biobrane)بیوبرانمثل:سنتتیکیابیوسنتتیکهایروش(ب
مانز مدتبراینگهداری قابلـقیمتارزانـنایلون و کالژن از ترکیبی:

استریلهایبستهدر طوالنی
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چرا؟ـپوستپیوندروشترینمطلوب

.بیمارایمنیسیستمتوسطپیوندردعدمعلتبه

شدهاتوگرافتپوستاز مراقبت:

پیوندکردنبیحرکت-1

سنتتیکیابیولوژیکپانسمانو آتلبسته،پانسماناز استفاده-2

(بیمارپوزیشنتغییر در دقت)شدهپیوندمحلبهفشار از جلوگیری -3

ادماز پیشگیری جهتتحتانیاندامپیونددر عضو داشتننگهباال -4

پیونداز بعدروز 7تا5پیوندمحلورزش-5
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پیونددهندهمحلاز مراقبت:

پیونددهندهمحلنگهداشتنتمیز و خشک

 فشاراعمالاز جلوگیری

 دردکنترل

سپسو پیوندبرداشتنمحلرویجراحیحینمرطوبپانسمان
.نفریناپیمثلترومبواستاتیکمواداز موضعیاستفاده
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ابدیمیادامهبعدهاسالتاو شدهشروعسوختگیاز بعدبالفاصله.

صحیحیهایروشاگر کههستندپویاحالتدر سال2تا1.5هازخم
میدستاز راخودشنرمیو قرمزی اسکار بافت،شودگرفتهبکار 

.دهد

ارندهفشهایلباساز استفادههیپرتروفیک،اسکار از جلوگیری برای

.استمفید
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