
 

 

  آناتومی و فیزیولوژی

پوست عالوه بر حفاظت از بافت  .شودهای روزانه محیطی میآسیب لیرغمبدن ع موجب حفظ هموستازپوست 

چنین باعث هم .شودباعث حفظ مایعات بدن نیز می ؛هاتومواد مضر و پر ،اهارگانیسمزیرین در مقابل میکرو

 .روندشمار میم پوست بهئناخن و غدد سبابه و عرق از ضما ،مو .شودمی  D تعدیل دمای بدن و ساخت ویتامین

  .شوندتغییر می پوست و این ضمائم در گذر عمر دچار

 پوست  

 3/2تا  1/ 2 مساحت وزن بدن را تشکیل داده و حدوداً %16 ترین عضو منفرد بدن از و تقریباًپوست سنگین

  .و بافت زیر جلدی درم ،اپیدرم :الیه است 3شامل  . پوستپوشاندمترمربع را می

 ،شوددو الیه تقسیم می یک الیه نازک فاقد عروق خونی است که خود به ست کهترین الیه اپیدرم اسطحی

 لبازا مهای شاخی مرده است و الیه داخلی استراتوشکل از سلولمت کورنئوم میک الیه خارجی شاخی استراتو

مهاجرت  .شودنیز نام دارد که در آن مالنین و کراتین ساخته می باشد که الیه مالپیگیمی وماسپینوز مو استراتو

  .کشدطول میماه  1از الیه داخلی و خارجی حدوداً 

های متراکمی از کالژن به هم پیوسته و رشته یالیه مدر .بسته استم واعروق خونی در به اپیدرم برای تغذیه

. باشدهای اعصاب جلدی میهای مو و اکثر پایانهفولیکول ،غدد عرق ،که شامل غدد سبابه ک استاالستی

  .ودشمتصل می آدیپوزبه بافت چربی زیرجلدی یا بافت درم تر از آن پایین (6-1)شکل 

تغییر  ،های عروقی زیرینثیر ساختارأهمچنین تحت ت .رنگ نرمال پوست به مقدار و نوع مالنین بستگی دارد

ی پوست به طور ژنتیکی ای قهوهرنگدانه ،میزان مالنین .باشدروبین میو بیلیکاروتن همودینامیک و تغییر در 

های قرمز اکسیژن را در گلبولهموگلوبین موجود  .یابدشود و در مواجهه با نور خورشید افزایش میتعیین می

ها در ها و مویرگرنگ در شریانمان قرمز کمگصورت یک پیکند که بهبه شکل اکسی هموگلوبین منتقل می

هنگام عبور از بستر  (خونی است ای از کمپریدگی نشانهگرن) .شودگردش است و سبب سرخی پوست می

شود ولید میکسی هموگلوبین تئوتر به نام دمان آبی تیرهگیک پی ،هاها و آزاد شدن اکسیژن در بافتمویرگ

شود در سطحی پوست یا عروق خونی باعث میهای کمیان الیهاز  تاباندن نور .ها در گردش استکه در ورید



 

 

سیانوز آبی شدن پوست، حاکی از ) .تر قرمز به نظر برسدکم تر به نظر برسند و رنگ پوست که وریدها آبی

  (حیط است.کاهش اکسیژن در خون یا کاهش جریان خون در پاسخ به سرمای م

کف دست و پا وجود وسیع مثل  یشده یجلدی و نواحی شاخرنگدانه زرد است در چربی زیرکه یک  نتوکار

 .شودهای قرمز ایجاد میهم موجود در گلبول ای است از شکستنقهوه -که یک رنگدانه زرد روبین. بیلیدارد

  (افتد.روبین اتفاق میزردی پوست در اثر افزایش بیلی )

 مو 

و موی ترمینال که  ستمانه اگرنگ و نسبتاً غیر پیکم ،نازک ،که کوتاهبالغین دو نوع مو دارند: موی ولوس  

  .هستند هایی از موی ترمینالموی سر و ابرو نمونه ست.تر و اغلب پیگمانته اپررنگ ،ترضخیم ،ترخشن

 ناخن  

دار ناخن رنگ حنامحکم مستطیلی و ان یصفحه .کننداز انتهای انگشتان دست و پا محافظت می هاناخن

به هالل  (.6-3و  6-2. )شکل به صفحه ناخن اتصال دارد حکمگیرد که مصورتی خود را از بستر عروقی می

 حدود .آزاد صفحه ناخن توجه کنید یحاشیه و ( lunulaیا ماهک )رنگ سفید
1

4
صفحه ناخن که ریشه ناخن  

عنوان یک کوتیکول از این چین گسترش یافته و به .ا چین ناخنی پروگزیمال پوشیده شده استباشد بمی

های خارجی نیچ .کندهای خارجی حفظ میدرزگیر عمل کرده و فضای بین چین و صفحه ناخن را از رطوبت

خن نا یهاحهصف و پروگزیمال ناخن چین بین زاویه که کنید توجه .پوشانندمی را ناخن صفحه رفدو ط ناخن

  .درجه است ۸۰به طور طبیعی کمتر از 

تری آهسته شدهای انگشتان پا رناخن ،کندمتر رشد میمیلی 1/۰ های انگشتان دست روزانه حدوداً ناخن

  .دارند

 غدد سبابه و غدد عرق  

د غداین  .کندرا به سطح پوست ترشح میآن کند که از طریق فولیکول مو تولید می ربیک ماده چغدد سبابه 

 غدد ن.کریاکرین و اپو :غدد عرق دو نوع هستند .دندست و پا وجود داردر تمام سطوح پوست به جز کف 

 



 

 

شوند و با تولید عرق به کنترل دمای بدن دارند و مستقیماً به سطح پوست باز می ایگسترده زیعرین توکا

  .کنندکمک می

های مو باز ولکرین به طور عمده در زیر بغل و نواحی ژنیتال حضور دارند و معموالً به فولیکپودر مقابل غدد ا

  .شودعرق باعث بوی بد بالغین میتجزیه باکتریال و ضد .شوندمی

  شرح حال سالمت

 دهندههشدار یا عالیم شایع

 رشد زائد •

 راش •

 هاتغییر ناخن یاریزش مو  •

 

در پوست خود  یآیا متوجه تغییرات» .االت آغاز کنیدؤاگر بیمار از رشد زائد نگرانی دارد با این س :رشد زائد

اگر بیمار از رشد زائد جدیدی خبر  ش؟«خار ؟...توده ؟...زخم ؟...دارید »آیا راش ؟«ناخن چطور مو یا ؟ایدشده

مکان و زمان  ،به نوع .های پوست را بررسی کنیددهد مهم است که خود بیمار و سابقه خانوادگی سرطانمی

 هرگونه سرطان پوست در گذشته توجه کنید و از او در مورد معاینه پوست توسط خودش و استفاده از ضدآفتاب

اگر چنین است آیا  ؟کسی در خانواده شما سرطان پوست خود را برداشته است بپرسید »آیا چنینهم .پرسیدب

حتی اگر  نوم؟«سرطان سلول اسکواموس یا مال ،سرطان سلول بازال ؟دانید چه نوعی از سرطان بوده استمی

اوره مشبا او د کرده و در مورد پیشگیری از سرطان پوست تنهای او را مسداند چه نوع بوده است پاسخنمی

 .به مبحث پیشگیری در ارتقاء سالمت و مشاور مراجعه کنید .کنید

آیا خارش قبل از ایجاد  .ش است بپرسیداترین عالمت ارزیابی رکه مهم راش از خارشیدر شکایت از  :هاراش

دار در مورد آلرژی فصلی همراه با خارش و اشک های خارشدر راش .شودراش است یا پس از آن ایجاد می

آیا بیمار  .ش در قسمت داخلی آرنج و زانو همراه است بپرسیدار تیت اتوپیک که اغلب باآسم و درما ،ریزش



 

 

کننده یا بپرسید چه نوع مرطوب که مهم است ؟شودتواند بخوابد یا با خارش از خواب بیدار میشب می

  .کندف میمصر ایبدون نسخه یفراورده

که در اثر کاهش  یدبالغین بپرسچنین از خشکی پوست به ویژه در کودکان مبتال به درماتیت اتوپیک و هم

ن راش آشکار وهای خارش جنرالیزه بد)علت .شودرطوبتی طبیعی در اپیدرم منجر به خارش و راش می دس

تر دارویی و به طور کم رمی، زردی، لنفوم و لوسمی واکنشموارد زیر است: خشکی پوست، بارداری، اوامل ش

کننده تشویق کنید تا کاهش سد های تیروئید. بیمار را به استفاده از مرطوبسیتمی ورا و بیماریشایع پلی

 بتی پوست جایگزین شود و برخی برندهای توصیه شده حاوی ضدآفتاب نیز هستند.(وطر

  :هاریزش مو و تغییرات ناخن

نازک شدن آن  یادر مورد ریزش مو  .شکایت دارند دیتقویت ناخن خود به خویا بیماران اغلب از ریزش مو 

 ؟شکندمی مو یهآید یا در مسیر تنریشه در میاگر ریزش دارد آیا مو از  ؟بپرسید و اینکه محل آن کجاست

های شیمیایی یا وسایل صاف کننده ،استفاده از رنگ موزدن، بپرسید مثالً فرکانس شامپو ودر مورد مراقبت از م

های الگو رای مشاهدهب س شدن زنانه و مردانه است.(، منتشر موها الگوی طاترین علت نازک شدن)شایع .گرمازا

ها مثل ناخن با تغییرات شایع .مراجعه کنید 6-11 ها به جدولنرمال ریزش مو در زنان و مردان و توصیه

آمده است آشنا  6-12 شیا که در جدولونیهای عادتی ناخن و مالنناشی از تیک اونیکومایکوزیس، دفورمیتی

آتا شایع است. شکستن مو در مسیر تنه حاکی از ه در تلوژن افلویم و آلوپسی آره)ریزش مو از ریش .باشید

 آ کاپیتیس است.های مو یا تینهآسیب مراقبت

 


