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.شددیدهناشناختهعلتباپنومونیبیماريازدديمتع
خانوادهازویروسیکبیماريعلتکهشدمعلومسپس
وداردریـه درگیـري بهتمایلویروساین. استکرونا
فوریـه 11روز.گـردد مـی منتقـل فـرد بـه فردازغالباً

جدید ویروسیبیماريجهانی،بهداشتسازمان،2020
Coronaرا Virus Infection Disease (COVID-19)

هـا  قـاره وکـشورها سایربهبیماريسریعانتشار.نامید
بهداشتسازمانتوسط19کووید ـ  پاندمیاعالمباعث

12طـی گـاه کهبوداي  گونهبهانتشارسیر.شدجهانی
هـاي گـزارش اساسبر.شدندمیمبتالنفرهزارصدروز

تـاریخ تاwww.worldmeters.infoیتو در سا   یرسم
تعـداد دنیا  در،  2020ماه مه سال  22،مقالهایننگارش

شـده فـوت مـورد 496/331ومبتالمورد189/137/5
در یـران ا يمنبـع، بـرا    ینهمبراساس. استشدهاعالم

نفـر   249/7نفر مبـتال و      341/129تعداد   ،یخهمان تار 
بـه متعـددي هـاي   تخـصص .شده اعالم شده است   فوت

وغیرمنتظـره  ،متنـوع تظاهراتویماريبشرایطدلیل
بـا اسـت الزمنیزپوستمتخصصین. انددرگیرشدهنادر
. 1باشـند شـنا آآنپوستیتظاهراتوسیر،بیمارياین
شــدهســعیبخــشچنــددرمــرورييمقالــهایــندر

کید بیـشتر   أاین بیماري با ت   ي  در باره شدهچاپمطالب
.گردندمرورپوستتخصصیيرشتهبابر موارد مرتبط

19کووید ـ بیماري
قابلیـت کـه حیـوانی ویروسـی توسـط بیمارياین
.شـود مـی  ایجـاد کـرده پیداراانسانبرايزاییبیماري

ایجـاد عوامـل بـه وباشـد مـی RNAویـروس بتـا یک
SARS (Severe Acute Respiratory syndrome)و

MERS (Middle East Respiratory Syndrome)
ازاي تظــاهرات بیمــاري طیــف گــسترده.اســتشــبیه

این .گیردمیعالمتی تا بیماري سخت و مرگ را دربر       بی
چنـان  امـا هـم   ویروس تمایل شدیدي به بافت ریه دارد      

. تواند تکثیر گردد  دیده شده که در خون و کلیه نیز می        
این ویروس هاي  طوالنی از دیگر ویژگی    ينهفته يدوره
فاز. شودمیتعریفتئوریکفازسهدربیماري.باشدمی

مرورييمقاله
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فازوریويفاز،  داردخفیفنسبتاًعالئمکهاولیهویرال
.2پیشروندهوالتهابی

شدت واگیـر   گونه که اشاره شد به    این بیماري همان  
در هـا   خانمانبی هايدر اقامتگاه ،2020وریل  آتا  .است

ــ  کوویداز کارکنان به    % 11از ساکنین و    % 25مریکا،  آ
تـراکم جمعیـت در هنگـام خـواب و          .اندشده مبتال 19

مختلـف، هـاي   هـا بـه محـل     نآآمد  استراحت و رفت و   
عدم بهداشـت    ،ضعف سیستم ایمنی به دلیل سوءتغذیه     

انتقـال بـدون عالمـت نیـز از         . ن باشد آتواند از علل    می
.3و4ن توجه داشتآخطراتی است که باید به 

ريدر چین دیده شد که شـدت بیمـا        اي  در مطالعه 
دیگر اینکه ویروس    ينکته.5با افزایش سن ارتباط دارد    

ACEي د پروتینـــی بـــه گیرنـــدهئـــازطریـــق زوا 2

(angiotensin converting enzyme II)و وارد تـصل م
انسانمخاطیسطوحدرها  یرندهگ ینا. گرددمی سلول
.دارنــدقــرارریــهوکلیــهقلــب،چــشم،دهــان،ماننــد

آنتـستوسترون وکاهشراگیرندهاینظهوراستروژن  
یـران، ا ین،چـ در یـر ومآمـار مـرگ   . دهـد می افزایشرا
مرگ در مردان دو    یزاننشان داده که م    یاو اسپان  یتالیاا

یروسـی و یشترب باررا  آنعلت   برخی. باشدمی برابر زنان 
مـصرف . دانندمی در مردان  یشتراز تستوسترون ب   ناشی
یکـوتین ن یـرا باشـد ز   دتوانیم یگراز علل د   یگارسباالتر

ACEيیرندهظهور گیشباعث افزایزن ایندر. است2
هـاي  مکمـل مـصرف ازنامـرد شـود میتوصیهشرایط
پودرهـایی ازبسیاري. نمایندخوددارياستروییدحاوي
ــه ــردانکــ ــتفادهمــ ــیاســ ــدمــ ــاويکننــ حــ

dihydrepiandrosterone (DHEA)ینچنهم.باشدمی
نیـستند اسـتروژن یگزینجا اندرمرويکهیائسهزنان  

. دارندزنانسایربهنسبتابتالازباالتريریسکدرنیز
زودتر بـه پزشـک      برخی رفتار زنان را که عموماً     هرچند
هـاي  نماینـد و مـصرف بیـشتر ضـدالتهاب        مـی  مراجعه

ومیـر در   کـاهش مـرگ   یگررا از علل د    غیراستیروییدي
.6دانندمیهاآن

19کووید ـ ارانبیمپوستیتظاهرات) 1
 Zheungــارانو ــهدرهمک ــااي مقال ــارهب بــهاش

درکرونـا بحـران اوانازپوسـت متخصـصین مشارکت
بـا کهبیماريهر. کنندمی بیانراخودتجربیات،چین
کـرد دقـت بایـد نمایدمیمراجعهپوستیبثوراتوتب
پوسـتی ویـرال بیمـاري یـا پنومـونی ازناشـی تبکه

تنفسیعالئمبهلذایا خیر،    استیسالوارماننددیگري
ازنویـسندگان .داشـت دقـت بایـد بیمـار حـال شرحو

تـب و19کوویـد ـ   بههمزمانکهکنندمییادموردي
.داشــتپالکتــیشــمارشکــاهشوبــودمبــتالدنگــو
ماننـد ؛  اسـت دارویـی هاي  واکنشبهتوجهدومينکته
بهنبایدکهغیرهوواسکولیتیپوستیتظاهراتوکهیر

. 7شوددادهقرارکوویدپوستیتظاهرحساب
در اســپانیا و ایتالیــا بــه دلیــل کمبــود متخصــصین 

هـا  مربوطه، ازمتخصصین پوست در تریاژ و سایر بخـش        
استفاده شـد کـه فرصـتی بـراي دقـت و مطالعـه روي               

در موارد  ها  بررسی آن در. را پیش آورد  پوستیتظاهرات
از همه بیشتر و پـس از آن  راش اریتماتو و کهیر ،شدید

.8دار مشاهده شدضخیم و خارشهاي پتشی و پالك
اغلب تظاهرات پوسـتی کـه تـاکنون در مـورد ایـن             

و در بـسیاري    اندبیماري انتشار یافته گزارش مورد بوده     
تـشخیص ارتبـاط    . از موارد بیوپسی انجام نـشده اسـت       

پیچیـده اسـت  19ـ کوویدپوستی با ویروس  هاي  یافته
مـصرف  همراه یـا  هاي  را عوامل دیگري مانند بیماري    زی

لـذا  تواند تظـاهرات مـشابهی را ایجـاد کنـد         داروها می 
.دقیق ضروري استهاي حال دقیق و بررسیشرح

يدر دسـترس توسـط مجلـه      هاي  یافته ،در مجموع 
برساس آن درگیـري    .اندبندي شده پوست بریتانیا گروه  

:تقسیم کردرزیهاي به گروهتوان میپوستی را 
* Pseudo chilblain

* Vesicular eruption

* Urticarial eruption

* Maculopapular eruption

* Livedoid or necrotic lesions
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در دو بخش موارد    فوق مجدداً هاي  گروههر کدام از  
.اندشده و مشکوك تقسیم شدهثابت

ذکـر هـایی زیرمجموعهنیزماکولوپاپولربثوراتذیل
اریتم رزه،پیتیریازیسبهشبیهبثوراتماننداستشده

فرم، پسودو وزیکولر، پورپوریـک، مـوربیلی فـرم،          مولتی
.9انانتمواریتم پالمار

یکی دیگر از عواملی که باعث ایجاد ضایعات پوستی         
تظـاهرات پوسـتی   ،گـردد مـی 19کووید ـ  طی پاندمی 

بـه علـت   فراوانی است که نه به دلیل خود ویروس بلکه    
و در  شـوند استفاده از مواد و وسایل حفاظتی ایجاد می       

.شودبخش وسایل حفاظتی بیشتر به آن پرداخته می
از بیمارانی گزارش شده که با عالئم پوستی        مواردي
اند و پس   و بدون تب یا سرفه مراجعه داشته      مانند کهیر 

هـا مثبـت گـزارش      زمایـشگاهی آن  آهاي  تستاز مدتی 
.10شده است

مان بروز بثورات پوسـتی در مـواردي کـه تـاکنون           ز
گـاه قبـل از     . اند بسیار متغیـر بـوده اسـت       گزارش شده 

خـر ظهـور    آشروع تب و گاه در حین بیماري یا مراحل          
.11اندکرده

Magroهمکاران همچنین تظاهرات پوستی را به       و
:نمایندمیچند دسته تقسیم

زخـم   اًنقاط قرمز یا ارغوانی دردنـاك کـه نهایتـ         .1
.ندشومی

پتشی منتشر دردناك که در اثر خونریزي ایجاد        .2
.شودمی

اکروسیانوزیسولیویدورتیکوالریس.3
اش منتشر ماکولرر.4
ضایعات کهیري.5

شده، وجود لختـه در     شناسی انجام سیبآدر بررسی   
هـا  سیب میکرو واسکولر  آترمبوز و   واسکولوپاتی، ،هارگ

.مشاهده شده است
ــد ــوالًلیوی ــدام  ورتیکوالریس معم ــه و در ان دوطرف

احتمال دارد کـه ایـن تظـاهرات        .شودتحتانی دیده می  
پیـــشرفت سیـــستمیک و يپوســـتی اولـــین نـــشانه

.12بیماري باشنديپیشرونده
19کووید ـ پوستی و هاي بیماري) 2

یريگهمه درپوست   ینکه متخصص  ياز موارد  یکی
چگـونگی تند،هـس ن مواجـه    آبـا یروسیو یماريب ینا

مبـتال 19کوویـد ـ   بـه کهاستپوستیبیماراندرمان
هـاي  مراقبـت  وریـسک آگـاهی از  ینهمچن ؛گردندمی

ــرا ــارانیيالزم ب ــهبیم ــايک ــضعداروه ــدهیفت يکنن
.ندکنمیمصرف یمنیایستمس

ــهدر ــارانوShakshoukي مقال ــه،همک ــتالب ياب
. اسـت شدهپرداخته19کووید ـ  بهپمفیگوسبیماران

بـه توجـه نماینـد کـه بـا     مـی  ال را مطرح  ؤها این س  آن
داروهـاي مـصرف وایمنـی نقـص وتلیـالی اپـی آسیب

ایـن ردعمومـاً کـه ایمنـی سیـستم يکننـده سرکوب
ــ  کوویـد بیمـاري بهچنانچهشوند،میمصرفبیماري

شوند؟ درمانچگونه،گردندمبتال19
شـوند میفمصرعموماًکهراداروهایی،نویسندگان

یـک ،rituximabداروي. کننـد مـی بررسـی نظرایناز
بـراي FDAتوسـط وباشـد مـی  CD20منوکلنالآنتی

.اسـت شـده ییـد أتشـدید تاپمفیگوس متوسط درمان
برگـشت قابـل غیـر اثـرات ،Bهاي  سلولرويدارواین
ـ بـه مدتیتاراداروتجویزنویسندگاناین.دارد خیرأت

ــه ــدانداخت ــهafatumumabيدارو. ان rituximabازک

در این شرایط   تريمناسبدارويشایداستتراثرکوتاه
بـه . قـرار دارد  سـه فازدرنیزدارواینکارآزمایی. باشد
بـادي آنتـی منوکلونـال کهTocilizumabرسدمی نظر

فـاز رويکنـد، مـی عمـل 6اینترلـوکین علیهوانسانی
اظهـار   نهایتاً. باشدداشتهمفیدياثراتویروسلتهابیا

نداشـته ثرؤمـ درمـان ازکـافی شـواهد دارند که تـا   می
ایـن بـراي راپیشگیرياصولدقتبااستبهترباشیم

ایمونوسوپرسـیو داروهايتجویزوکردهرعایتبیماران
.13دهیمکاهشاقلحدبهرا

هــاآنثرؤمــزدحــداقلبــهراگلوکوکورتیکوییــدها
ــاهش ــايو کــ ــداروهــ ــروکینسیهیدروکــ وکلــ

گزارشـاتی .انـد دادهادامهراوریديهاي  ایمونوگلوبولین
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19کوویـد ـ   درمـان درهـا  داروایـن ياسـتفاده ازهم
ــت ــده اسـ ــشر شـ ــاي.منتـ ــدترداروهـ ــد جدیـ ماننـ

فـاز درفعـال کهخوراکیکینازتیروزینهاي  مهارکننده
.13باشدامیديينقطهشاید،استبالینیکارآزمایی3

ــهمقادر ــراي ل ــاران Lebwohlدیگ ــعی و همک س
بیمـاران آیـا   کـه دهنـد پاسـخ الؤسایناند تا به    کرده
مـصرف  بیولوژیـک داروهـاي کهپسوریازیسیبهمبتال

شاندارويباید19ـ  کوویدبهابتالدرصورتکنند،  می
يمنتـشرشده مطالـب بـه مراجعهباهاآنگردد؟قطع
هايراههاي  عفونتوکلیطورهبها  عفونتمیزان،قبلی

بررسیدارونمابامقایسهفوقانی و نازوفارنژرا در   تنفسی
ــد ــهفاکتورهــانکــروزیستومــورمــورددر. کردن جــزب

یافتـه افـزایش % 7حـدود هـا   عفونتيهمهاتانرسپت،
داروهـاي  کـه نیـست معلـوم امروزبهتاهرچند.بودند

ــهحــساسیتبیولوژیــک ــتالب ــهاب ــاب ــزایشراکرون اف
ناگهـانی قطـع کهشدهدیدهطرفیاز. خیریادهندیم

تــشکیلبــهمنجــراســتممکــنداروهــاي بیولوژیــک
هـاي  دارو را در تجـویز    هـا گـردد و    علیـه آن  باديآنتی

شـرایط  براسـاس رسدمینظربهلذا؛  اثر نماید بی بعدي
مـورد درهمچنین .بگیردتصمیمبایدپزشکبیمارهر

و همکــاران، بـا قطــع  توســط نـصیري اي شـده گـزارش 
جریان ابتال  داروهاي سیکلوسپورین آ و متوترکسات در     

بیماري ،با پسوریازیس شدیدیک بیمار19کووید ـ  به 
کـه ایـن بیمـار از       وي برانگیخته شـده اسـت درحـالی       

.14و15ده استکرداروهاي بیولوژیک استفاده نمی
Zhungماننـد هاییبیماريکهمعتقدندهمکارانو

ــسوریا ــهزیسپ ــسکک ــاالتريری ــاريازب ــاي بیم ه
دارنـد، متابولیـک افسردگی و سندروم  کاردیوواسکوالر،

افـزایش هـا نآدررامرگاحتمال19کووید ـ  بهابتال
کـاهش جهـت فتـوتراپی ماننـد هـایی درمـان .دهدمی

. یابـد کـاهش بیمارسـتان بـه بیمـاران ایـن وآمـد رفت
کمتـري اثـرات هک17اینترلوکینيبازدارندهداروهاي

درماناولخطدردارند،ایمنیسیستمسوپرسیوندر
ــد ــویزاز.قرارگیرن ــساتتج ــپورینومتوترک سیکلوس

فاکتورهـا تومـورنکروزیس هـاي   بازدارنده. گردداجتناب
افـزایش راهپاتیـت وسلهايعفونتبهحساسیتکه
نیـز را19کوویـد ـ   بـه ابتالبهحساسیتیاآدهند،می

.7نیستمعلومهنوز؟خیریادهندمیافزایش
دیگري که در مورد پسوریازیس بایـد توجـه          ينکته

داشت این است که بـسیاري از ایـن بیمـاران داروهـاي      
ACE inhibitorــه دلیــل آنهــاي کننــدهو بلــوك را ب

ایـن داروهـا    . کننـد می مشکالت قلبی یا کلیوي مصرف    
يازطریق فیدبک منفی باعـث افـزایش ظهـور گیرنـده          

ACE ــی2 ــوندمـ ــی ، شـ ــیه مـ ــذا توصـ ــود از لـ شـ
عنـوان جـایگزین در     کانال کلـسیم بـه    هاي  کنندهبلوك

.6زمان پاندمی استفاده گردد
19کووید ـ دارویی هاي درمان) 3

بسیاري در کشورهاي مختلف درگیـر، در       هاي  گروه
بـه  ها  نگاه عموماً. ثر هستند ؤتالش براي یافتن داروي م    

باشـد کـه اغلـب شـامل        می اي موجود استفاده از داروه  
نفلـونزا یـا ایـدز و    آبـراي  که قبالًـ ویرال  نتیآداروهاي 

ــد  ــوال اســتفاده شــده بودن داروهــاي ضــدالتهابی، ـ  اب
. اسـت هـا سـل داروهاي بیولوژیـک و اسـتفاده از اسـتم        

ــاي مطــرحاي خالصــه ــاره  از داروه ــا اش شــده در اینج
:شوندمی

ــراي  ــاویالویر ب ــآف ــونزا و رم ــوالدزیویرنفل ــراي اب ب
(favilavir, remedesivir)ًایـن  .انـد استفاده شـده قبال

توسط سـازمان غـذا و   19کووید ـ  دو دارو براي درمان 
ماننـد  هـا  یید نشده ولی در بعضی کشورأداروي امریکا ت 

هرچند جهت اطمینان    ؛ستاها  نآچین تجربیاتی روي    
بیـشتر و   ها نیـاز بـه مطالعـات        خطربودن آن بی از اثر و  

.16باشدمیتردقیق
ــی ــاآنت ــا ماالری ــروکین و  ه ــسی کل ــامل هیدرک ش

ــا   ــروس کرون ــی روي وی ــشگاه اثرات ــروکین، در آزمای کل
ــته ــه  داش ــشورها ازجمل ــی ک ــد و در برخ ــا در آان مریک

عنـوان پیـشگیري از     البته به .درمانی قراردارند  يبرنامه
ـ      شـوند و  دلیـل عـوارض، توصـیه نمـی      هابتال به کرونـا ب

هـا از تـرس ابـتال بـه       واردي از مرگ در اثر مصرف آن      م
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که در ماه مه و  اي  مطالعه در.16کرونا گزارش شده است   
اثـر هـدف بـا یویـورك بزرگ در ن   یمرکز درمان  یکدر  

ــسی ــروکینهیدروک ــرکل ــزانب ــرگمی ــرموم و ی
ــههــیچ،شــدانجــامنفــر1376رويینتوباســیونا گون
ودارويکنندهیافتدرگروهدوبینيدارمعنیختالفا

.17نشدمشاهدهبودندنکردهدریافتکههاآن
Protease inhibitor ماننـد  هاlopinavir/ritonavir

ـ   (kaletra)با نام تجاري کالترا      کـار  هکه در درمان ایدز ب
کووید ـ  بیمار مبتال به 99اند در یک مطالعه روي رفته
،انیسـازمان بهداشـت جهـ     .انـد اثر مفیدي نداشته   19

ریبـاویرین   ،کنار اینترفرون بتا  را در استفاده از این دارو   
.7دانـد مـی  ثرؤتا حدودي م   (oseltamivir)یا ازلتامیویر 

در چـین از داروهـاي ضـدالتهابی کـه در           اي  در مطالعه 
یـا tocilizumabروند ماننـد    می کارهارتریت رماتیسم ب  

duranavir اياســتفاده شــد کــه نتــایج امیدوارکننــده
.16دست نیامدهب

بــایــیدارودر حــال حاضـر (carmofur)کـارموفور 
یـه اولهـاي   یباشد که در بررس   مینئوپالسمضدکاربرد  

. استبوده موثر19کووید ـ  ویروسیپروتئاز اصليرو
ایندرراآندرمانیاثراتیافتنبهامیدیافتهاینشاید

.18دهدافزایشنیزبیماري
محقـین اسـترالیایی را بـر آن    سعی در یـافتن دارو،     

ــا از ضــدانگل  ــا داشــت ت ــده ــتفاده نماین ــا از نآ. اس ه
.ایورمکتین در آزمایشگاه اثرات مفیدي مشاهده نمودند      

ایــن یافتــه جهــت اســتفاده بــرروي بیمــاران نیــاز بــه  
.بالینی دقیق داردهاي بررسی

ــه ســابقه  ــراد بهبودیافت اي اســتفاده از پالســماي اف
آور فلـونزاي مـرگ   آنگیري  ه در همه  طوالنی دارد ازجمل  

ابـوال و   ،1930گیـري سـرخک سـال       همه،  1918سال  
بـراي درمـان    FDAاین روش توسط    . H1N1نفلونزاي  آ

،اشـکال انتقـال پالسـما   .یید شده اسـت أت19کووید ـ  
. باشـد می احتمال انتقال بیمارهایی مانند هپاتیت وایدز     
سـایر  ن و در حال حاضر شواهد متقنی از اثـر ایبـوبروف         

در افزایش ریسک بیمـاري کـه در برخـی          ها  ضدالتهاب

.وجود ندارد،مطالعات ذکرشده
هاي باديدارویی براي تولید آنتی   هاي  برخی شرکت 

ازجملـه یـک مونوکلونـال      ؛  کنندمی کننده تالش خنثی
تهیـه شـده   6اینترلـوکین   يعلیه گیرنده که  بادي  نتیآ

انـسته از آسـیب     در مطالعـات اولیـه ایـن دارو تو        . است
بـادي انـسانی    یا منوکلونال آنتی  . ریوي جلوگیري نماید  

ــی  ــالقوه م ــه ب ــ ک ــان م ــشگیري و درم ــد در پی ثر ؤتوان
.17و19باشد

و  یـر در تکث  کلیـدي نقشکهویروساصلیپروتئاز  
درمـانی پژوهـشگران مورد توجه    داردآنيبردارخهسن

در جهـت    یـی دارو یـد دنبال تول به گروهیوگرفتهقرار
.21،20هستندیروسبخش از وینافعالیتسازيیخنث

پراکنـده جهـت یـافتن دارو در       هـاي   هرچند تالش 
جریان است اما باید اذعان کرد که تاکنون هیچ دارویی          
،براي این بیماري فراگیر وجود ندارد و بهتـرین درمـان          

حمـایتی  هـاي   پیشگیري، قرنطینه و درمـان     يسه گانه 
.بر استکسن نیز زمانتالش براي تولید وا.است

محافظت و پیشگیري ) 4
ــوگیريدرمحــافظتیوســایلنقــش ــالازجل انتق

.برخی نویسندگان قرار گرفته اسـت     توجهموردبیماري
بـه سیـستماتیک مـرور یـک درهمکـاران ومصطفایی
درکه کنندمی اشارهشدهانجامهانوودرکهپژوهشی

بیمـاران باماستدرابتالي کارکنان میزان ،مطالعهآن
استفادهها  کنندهضدعفونیوN95ماسکازکهيکووید

کـه کسانیبا،شستندمی راها  دستمرتبوکردندمی
کـرده مقایسهکردندمی استفادهجراحیماسکازفقط

انتقـال ازمانعتنهاییبهجراحیماسککهدریافتندو
.22گرددنمیعفونت
بـه اشـاره بـا کـاران هموJijiaدیگـر اي  مطالعهدر

ــیوع ــاش ــامبرازکرون ــشارکتو2019دس ــیشم ازب
درچـین بهداشتیسیستمکارکنانازنفرهزاردویست
پوسـتی هاي  آسیببههوبایی،استاندرکرونامقابله با 

ایــندر.کننــدمــیاشــارهمحــافظتیوســایلازناشــی
بـرخط هـاي   نامـه پرسـش بهکهنفري700ازمطالعه،

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
c.

tu
m

s.
ac

.ir
 a

t 5
:2

9 
IR

S
T

 o
n 

M
on

da
y 

D
ec

em
be

r 
7t

h 
20

20

https://jdc.tums.ac.ir/article-1-5435-fa.html


19ـیدومتخصصین پوست و کو

1ي ، شماره11ي ، دوره1399بهار ، ت و زیباییــپوس

8

از. رسـاندند پایـان بـه رامطالعهنفر542د،دادنپاسخ
در% 06/28ایزولــه وبخــشدر% 04/71تعــدادایــن

هـا آن%97درمجموعـاً .کردنـد مـی  کـار تـب کلینیک
. شـد مشاهدهحفاظتیوسایلازناشیپوستیضایعات

،%)01/83(بینـی پـل درگیـري، هـاي   محلترینشایع
ازریـزي پوسـته وقرمـزي . بودهادستوپیشانیگونه،
6ازبیشکهکسانی.بودشدهمشاهدهشایعهاينشانه

درکردنـد می استفادهحفاظتیوسایلازروزدرساعت
حفـاظ .بودنـد پوسـتی سـیب آایجادازباالتريریسک
ایجـاد دررااندکیبسیارریسک(shield)صورتکامل

دهازبیشمکررشويوشست.داشتضایعاتگونهاین
ایـن نویـسندگان . بـرد مـی بـاالتر راریـسک روزدربار

کـاهش بـراي عـاملی راپوسـتی ضـایعات ایجادمقاله،
،مطالعـه اینهاي  محدودیتاز. پندارندمی کاربهعالقه
وسـایل معمـوالً زیـرا بـود همـراه عوامـل بررسـی عدم

هـم بـا محـافظ عینـک وN95ماسـک مانندحفاظتی
جمعـی اثـرات کـه بودبهتربررسیدروروندمیکارهب

.23شدمیگرفتهدرنظرنیزحفاظتیوسایل
Kantorيمقالهمورددرهمکاران،وJijia،نظراتی

بـه زدندسـت ماننـد رفتارهـایی بههاآن.اندکردهارائه
هـا  دسـت نقشبهداده وبسیار اهمیت صورتوماسک

در. انــدنمــودهکیــدأتمکــررشــويوشــستاهمیــتو
راویـروس انتقال% 24تادستشويوتشساي  مطالعه
بـا رامحـافظ هـاي   کـرم ازاسـتفاده . استدادهکاهش

بررسـی وکـرده توصـیه اسـتریل هاي  سوابازاستفاده
رامحافظتیوسایلساختبرايجدیدموادیافتنبراي

قبلی،مقاالتبهاشارهبانیز Elston.24اندنمودهمطرح
پوشـیدن وسـایل   ازقبلارbarrierهاي  کرمازاستفاده

قیـصري و همکـاران نیـز در       . 25کردنـد توصیهحفاظتی
به عوارض پوسـتی ناشـی از ماسـک، عینـک و         اي  مقاله

پوســتی مختلــف و هــاي واکــنشگــان اشــاره و نهایتــاً
.26اندبرخورد با آنها را در یک شکل ارائه دادههاي روش

کننده منجر به   ازطرف دیگر، مصرف مواد ضدعفونی    
تـرس از   .گـردد مـی  ماتیت تماسی در افـراد مـستعد      در

بـیش از حـد و غیرضـروري از          يبیماري باعث استفاده  
که مواردي نیـز ذکـر شـده        مواد ضدعفونی شده طوري   

افراد  ،کنندهزیاد از مواد ضدعفونی    يعلت استفاده که به 
.22و23اندشدهم تنفسی حاد و بستري ئدچار عال

ري و مراقبت از ایـن      از عوامل دیگري که در پیشگی     
بیمـاري انتقـال ينحـوه آیـد، مـی  نظر مهـم  بیماري به 
کـه تمـاس وتنفـسی ذراتجـز بـه .است19کووید ـ  

دیگـر يبالقوههايراه،هستندانتقالهايراهترینمهم
ـ دهانیهايراه،بدنمایعاتهوا،درمعلقذراتمانند

جنــسی نیــز مطــرح هــاي تمــاسوائروســل،مقعــدي
ذرات اینکـه بـه توجـه عمادي و همکـاران بـا     . اندشده

مدت برايهواتوانند در میمیکرون5زیرناشی از لیزر  
گردنــد،تنفــسیسیــستمواردومانــدهســالمطــوالنی

باشند، منجـر بـه انتقـال       ویروسRNAچنانچه حاوي 
ریسک استفاده از لیـزر در      لذا باید به  ،  دشونمی ویروس

ازحفاظـت دردقـت شـت و بـه    انتقال بیماري توجه دا   
.29،28کید داشتأتوسایلودستگاه،اپراتوروبیمار

بدانیمحفاظتیتمهیداتمورددرباید کهآنچه) 5
حفاظت پزشـکان، کارکنـان و بیمـاران در پانـدمی           
کرونا، در مراکز سرپایی و بستري بیماران پوستی مانند         

.پزشکی مهم استهاي سایر رشته
عملکـرد ازگزارشیهمکارانوChen،  ايمقالهدر
غربدردانشگاهیپوستدرمانیوآموزشیهاي  بخش
بـه نیـاز کـه راپوستیبیمارانهاآن. انددادهارائهچین

،ماسـک پوشـش بـا ،تـب کنتـرل بـا انـد داشتهویزیت
تـب چنانچـه . پذیرفتنـد مـی  فاصلهرعایتباوتکتک

ارجـاع قرنطینـه یـا کرونـا بخـش بـه شـد میمشاهده
عینـک وماسـک ازکارکنـان وپزشکانتمام. شدندمی

منــزلدرکـارورزان وموزانآکـار . کردنــدمـی اسـتفاده 
وگـان ،کـار پایـان تـا کارکنـان ومخصـصین وماندند
. 30داشتندمینگهراماسک

از موارد مهم دیگري کـه نبایـد از آن غفلـت کـرد،              
.تاسـ بستري پوست هاي  بخشتمهیدات محافظتی در  

راه ورود آســانی بــراي بیمـاران يدیــدهســیبآپوسـت 
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درتنهـا نـه ایمنـی دقیقنکاترعایت.باشدمی ویروس
اقـدامات رادیولـوژي و     ،مـشاوره بلکـه در مـوارد    ،بخش

باعـث ضروري است چـرا کـه ایـن اقـدامات         آزمایشات
بیمـاران را   شـده و  ها  بخشسایربههاورود آن وتماس

.31دهدمیقرارمارستانیبیهاي عفونتمعرضدر

بحث
در هـا  پـس از اولـین گـزارش   19کوویـد ـ   بیماري 

خره بـه یـک     سرعت منتشر شد و باأل    ه، ب 2019دسامبر  
ــدمی  ــدمی پــس از  تبــدیل شــد پان کــه بزرگتــرین پان

ــونزاآ ــال H1N1ينفل ــت1918در س ــشار و . 32اس انت
هــاي سیــستمواکــنش،انتقــال ســریع و تــصاعدي آن

انی کـــشورهاي مختلـــف را بـــراي بهداشـــتی و درمـــ
پیشگیري و درمـان ایـن بیمـاري و تبعـات جـسمی و              

پزشـکان و پژوهـشگران     . دنبال داشته است  روانی آن به  
فعاالنـه وارد  ها سالمت نیز در بسیاري از کشور   يحیطه

ایـن ویـروس اثـرات قابـل تـوجهی در           . انـد میدان شده 
هـاي  بـر سیـستم   عـالوه  ،مختلف اجتماعی هاي  سیستم

خـدماتی و   ،بهداشتی مانند سیستم اقتصادي، آموزشی    
همچنین تغییر در سـبک زنـدگی و   .هنري داشته است  

یا چگـونگی برخـورد بـا بیمـاران غیرکرونـایی از دیگـر        
.آن استهاي پیامد

برخـورد و پیـشگیري از ایـن    هاي ضرورت یافتن راه 
باعـث شـده     اسـت، بیماري که در حال حاضر سـرکش        

بـه  بیـشتر   مختلف و فراوان منتشره      و نظرات ها  بررسی
در دسـترس   . یک سـونامی تولیـد علمـی شـبیه باشـد          

اندرکاران جهت مشارکت بیشتر دست   مطالبقرارگرفتن
که باید  اي  البته نکته . به این احساس کمک نموده است     

ن توجـه داشـت و البتـه از         آبـه   ازنظر محتواي سونامی  
بـا یـک    لوازمات تالش در زمـان کوتـاه بـراي برخـورد            

سالمت است، تولید مقـاالت      يکنندهمضطرب يلهأمس
ــان ــورد ،همپوش ــزارش م ــاي گ ــده،  ه ــراوان و پراکن ف

انـدك  هاي نامه به سردبیر یا کارآزمایی    ،مرورهاي کوتاه 
اپیـدمیولوژیک نیـز    هاي  بررسی. باشدمی نشدهکنترلو

تواننـــد بـــستر مفیـــد و ضـــروري بـــراي  کـــه مـــی
بهداشتی هاي  لندمدت سیستم کوتاه و ب  هاي  ریزيبرنامه

عجوالنـه  هاي درمانی کشورها باشند، دستخوش قضاوت  
سرعت منتقدان  هکه ب طوريسیاسی شد هاي  و برخورد 

خود قربانی شده و مخاطب نقد      ،و مدعیان یک سیستم   
سـرعت جـاي فـراز و     هبها  مارها و منحنی  آ. قرار گرفتند 

ا گـاه   نظـرات و راهکارهـ    و   دهندمی فرود خود را تغییر   
کودکـان یـا   يدر مورد ابـتال مثالً. شوندمتضاد ارائه می  

که نظـر سـازمان بهداشـت        ،مادران مبتال و  شیرخواران  
ــانی ت ــد و   أجه ــادر و فرزن ــدم جــداکردن م ــر ع ــد ب کی

شیردادن وي با رعایت نکات بهداشتی ماننـد ماسـک و           
هـاي شوي دست است و مرکز کنتـرل بیمـاري        وشست

کردن مـادر بـه مـدت کوتـاه     مریکا که اصـرار بـر جـدا    آ
و هــا بررســیرســد بهتــر اســت درنظــر مــیبــه.33دارد

ــروسهــاي دریافــت اپیــدمیولوژیک و رفتارشناســی وی
مــدت وبلندصــبورانه عمــل کــرد تــا در آمارهــاي     

بزرگتــر، نکــات مخفــی در ایــن زمینــه هــاي جمعیــت
تواند نوك  البته آمارهاي منتشرشده می   . تر گردند روشن

لیل عدم دسترسی یـا شـرایط نـامطلوب    به دـ کوه یخ  
ـ گیري و ثبت موارد در بسیاري از کشورهاي جهان  پی

پنهـان را   فعال و انتشار  هاي  باشد که خطر وجود کانون    
.دهدافزایش می

متخصصین پوست در چند زمینه بایـد وارد میـدان          
:گردند

ضـــایعات پوســـتی کلینیکـــی و   بررســـی)اول
ال که آیا بثورات    ؤاین س در جهت پاسخ به     پاراکلینیکی

ارتباط اختصاصی با خود ویروس دارند یـا       شدهمشاهده
مانند اثرات داروهاي   ،  باشندمی اثرات غیرمستقیم آن   از

.مصرفی یا تغییر سبک زندگی
درمان هـستند در     تحتبا بیماران پوستی که      )دوم

چـه   19ــ   کوویـد زمان ابتال یا ریسک ابتال به بیماري        
باید کرد؟ 

تجـویزي بـراي    هـاي   آشنایی با عـوارض دارو     )مسو
.19کووید ـ 
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موجـود  هـاي   آشنایی بیـشتر بـا تکنولـوژي       )چهارم
در  کـه  جهت برخورد با بیماران تا حد امکان از راه دور         

.34،35هایی منتشر شده استاین رابطه توصیه
ثر از ابزار و تمهیدات حفـاظتی       ؤم ياستفاده )نجمپ

.بیمارانبراي کارکنان، پزشکان و 
. آموزش به فراگیران)ششم

این ویروس معلـوم نیـست چـه سرنوشـتی خواهـد            
صورت اندمیک در مناطقی باقی     هست ب ا داشت و ممکن  

لـذا  نـد کهایی را ایجـاد     گیريمانده و هر از گاهی همه     
شده ایجـاد   و مدیریت ثرؤم ،قويهاي  الزم است آمادگی  

. گردد
ژي وانجمـــن درمـــاتولو2020در آوریـــل ســـال

ــا  ــوژي اروپ ــرایط (EADV)ونرول ــایی را در ش راهکاره
مختلف براي متخصصین پوست تدوین و اعـالم نمـوده          

.35-39است
در دسترس  نی که گاه لحظه به لحظه     ااطالعات فراو 

روش گیرند یا مرتبط بـا خـصوصیات ویـروس،        می قرار
یـا باشـند   مـی  یمـاري ب ازیـشگیري پو درمانیبرخورد
درکـه اسـت غیرمـستقیمی وانبیجـ اثراتبهمربوط

چـه ودرمـانی ـ  یبهداشـت یـستم سچهها حیطهسایر
. کنـد مـی یجادایو اجتماع  فرديهاي  یتو فعال  رفتارها

در اطفـال  یناسیونواکـس  یـق که از تعو   یگزارشات مانند

وهـشگران ژپهـشدار یـا آنعواقببهتوجهوشدهارائه
انتقـال   مختلـف در   حیواناتنقشمورددرجانورشناس

اخیـراً .اسـت  یشها رو به افزا   آن یستکه ل  یماريب ینا
وخرمــامــوشماننــدجونــدگانیاز،خفــاشبــرعــالوه

وپنگـوئن    ،یمرغـاب  ،یمانند طوط  پرندگانیتاخرگوش  
.40و41برندمینامیرهغوبلدرچین
صـورت در تواننـد میه  اگرچیشگاهیآزماهاي  تست

چنینو هم  بدهندمشیآرایمارب افیانبودن به اطر  یمنف
شـده کـه در سـه روز        یـده د کنند،کمکبیماریابیدر  

. 42دارنـد بـاالیی کاذبمنفییجنتا ،عالئم یجادا ابتداي
ماننـد   یستندهمسو ن  اما لزوماً  ،فراوان ،شدهارائه مطالب
ماننـد عالئـم     یبثورات پوسـت   یکه ارتباط بعض   يموارد
اي ا مقالـه  امـ  ،مـرتبط دانـسته    یآگهـ یشرا با پ   یعروق

بـرآورد  یآگهـ یشرا گذرا و بدون ارتباط با پ  هاآنیگرد
کسب اطالعـات    يبراینمتخصص تالشلذا. 43اندنموده
بررسـی وصبرباشد با    همراهاست بهترروز،هبویفوران

عجوالنـه  هاي برداشتازتا،مطالب منتشرهینقد علم و
مطالعــاتکمبــود،مطالــبتنــوع.گــردداجتنــاب

گـزارش زیادحجمکافی،هاي  گیريپیباوشدهکنترل
پانـدمیک هـاي   ویژگیاز،کوتاههاي  یادداشتیاومورد

.باشدمیکنونیيبرههدر19کووید ـ ویروس
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Since the beginning of COVID-19 pandemic on December
2019, challenges on economic, political, social, hygiene-
therapeutic and life style have emerged in many countries.
Many researches are investigating on virus characteristics and
its behavior and also preventive and therapeutic measures.
Despite the virus not being dermatotropic, several skin
manifestations have been observed. In this review, overall
informations on this viral infection with focus on skin
manifestations are presented.
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