
 واسکولیت چگونه تشخیص داده می شود 

واسکولیت براساس شرح حال و معاینه 

تشخیص داده می شود. نمونه برداری از پوست 

 جهت تعیین علت واسکولیت مورد نیاز است.

دامنه وسیعی از تستهای آزمایشگاهی و رادیو 

 لوژی ممکن است الزم باشد.

 واسکولیت چگونه درمان می شود 

از بین بردن عوامل آشکار ساز و مستعد کننده 

و همزمان درمان مناسب بیماری سبب برطرف 

 شدن واسکولیت می شود.

کورتون ها و آنتی بیوتیکهای موضعی برای بعضی 

 بیماران مفید است .

آنتی هیستامینها و داروهای ضد التهاب برای            

کنترل تب ،دردهای عضالنی ،و دردهای مفصلی         

 مفیدند.

تضعیف کنندهای سیستم ایمنی خوراکی مانند         

پردنیزولون برای کنترل عالیم و زخم های                 

هفته 3-6پوستی مفید است که بتدریج طی             

 قطع می شود .

ضایعات ممکن است در نقاط تحت تاثیر جاذبه و 

یا در نواحی تحت فشار مثل پشت بدن و بازوها 

در حالت دراز کشیده به پشت رخ دهند. بروز 

ضایعات در صورت ، کف دست ها و کف پاها 

 شایع نیست ..

 اکثر موارد مچ پا و ساق دچار ورم می شود.

 عالیم غیر پوستی 

دردهای مفصلی ،دردهای عضالنی ،تب ،بی حالی 

با هر بار ظهور ضایعات رخ “و کسالت معموال

 میدهد .

ناراحتی های کلیوی ،دستگاه گوارش ،ریه ،قلب 

 ،دستگاه عصبی ،مفاصل و چشم ها رخ می دهد.

 

واسکولیت با التهاب رگ های خونی پوست وبه  

 ویژه مویرگها مشخص می شود 

 چه عواملی باعث ایجاد واسکولیت می شود 

 1- عفونت ها 

 2-حساسیت های دارویی 

 3- بیماری های سیستم ایمنی 

 4-بیماری های التهابی روده 

 5-بدخیمی ها 

 6-حساسیت غذایی 

%مواردهیچ گونه عامل آشکارساز یا 66در

 بیماری وجود ندارد.

 واسکولیت چه عالیمی دارد

 عالیم پوستی

ابتدا آسیب های جزئی در رگ ها ی خونی دیدده  

 و باعث ایجاد ضایعات در پوست می شود.

با گذشت زمدان و افدزایدس آسدیدب عدروقدی                  

ضایعات در هم ادغام شده ،متورم ،خارش دارو   

 قابل لمس می گردد.

http://www.google.com/imgres?hl=en&biw=1360&bih=576&tbm=isch&tbnid=Ya9Jnw3_Is0GAM:&imgrefurl=http://www.picstopin.com/550/leukocytoclastic-vasculitis-pictures/http:||images*rheumatology*org|image_dir|album75674|md_05-12-0110*jpg/&docid=VBI1vaj-vLN04M&imgurl=h


 کمیته آموزش پرستاری و پزشکی

آدرس: خیابان وحدت اسالمی، میدان وحدت 

 اسالمی، بیمارستان تخصصی پوست رازی

-55853655-55853555-55853655تلفن: 

55856585 

 تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی: 

5-55836656 

6-55868535 

6-55853886 

55503555 

 0333003پیامک: 

 نوبت دهی اینترنتی:

Website: Razihos.tums.ac.ir  
 razihospital@sina.tums.ac.irایمیل:

 واسکولیت چه پیس آگهی دارد

ظرف یک ماه فروکس مدی  “ واسکولیت معموال

کند با این حال بعضی بیماران تا سدالدهدا بده       

 عود مزمن و متناوب ضایعات دچار می شوند.
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دانس خود را در رابطه با بیماری 

  واسکولیت افزایس دهید


