درماتومیوزیت یک بیمار اکرترسرابری برا



عگت ناشناخته اسرت و مشرخر رات آن

در پوست سر عالیا به صورت طاسی
،خارش ،قرمز وپوسته ریز می باشد.

عبارت است از ضرعرف عضرالت ابرتردا



اندامها و ضایعات پوستی برنریرز رنر

درماتومیوزیت چگونه تشخیص داده می شود ؟

رو

پررگررک اررا پرروسررت سررر مرریرراص ر

خستگی ،اختالل در بگع

بیمار براساس عالیا پوستی و بیوپسی

وبرجستگی اا استرخروانری رراارر مری

پوست تایید مری شرود،افرزایرز آنرزیرمرهرا

شود.

عضالنی در سر می تواند برا ارزیابی فعالیت
بیمار کمک کننده باشد ،بیوپسی از عضرگره و

این بیمار مم ن است با بدخیمی زمینره

تهیه نوار عضگه را می توان انجا داد .مرمر رن

ا امراه باشد.

است از نظر بدخیمی غربالگر و بررسی انرجرا

ضعف عضالنی امیشه وجود ندارد.

گردد.
درماتو میوزیت چه عوارضی را بدنبال دارد؟

درماتومیوزیت چه عالیمی دارد؟

درماتومیوزیت چگونه درمان می شود؟
-1محافظت در برابر آفتاب با کرر

ارا

ضد آفتاب لباس اا محافظ زیرا ضایعات
پوستی در اثر تماس با نور آفتاب تشدید
می شود.
 -2تضعیف کننده اا سیسرترا ایرمرنری
مانند پردنیزولون  5.1-1.1مریرگریرگرر



عضرالنری در

بیمار عضالنی در صورتی که درمان نشود مری

شانه کردن مواا ،باال رفتن از پگره

تواند عوارض شدید را بدنبال داشته باشد و

،برخاستن از صندلی بردون کرمرک

معگولیت مزمن ایجاد کند.

افراد مبتال درگریرر

گرفتن از دست اا مش


دارند.

روزانه از پایه اا اصگی درمان محسروب
می شوند.
-3ایدروکسی کگروکین 255-055میگی

بیمار عضالنی شدیرد مری تروانرد بره دلریر

گر در روز بیمار پوستی را بهبرود مری

ضایعات پوستی اغگب3-6ماه قب

اختالل در بگع ،احسراس خریرگری و نرارسرایری

بخشد.

از درگیر عضالت راار می شوند.

تنیسی سبب مرگ شود.

-0آنتی ایستامینها برا کنتررل خرارش
به کار می روند.
 -1ورزش اررا

غرریررر فررعررال مرریرراص ر

،استراحرت ،تریر یره صرحریرا و درمران
فیزی ی و کاردرمانی امگی میید و حرازرز
اامیت استند.

بیمار درماتومیوزیت را بیشتر
بشناسید.

سیر و پیز آگهی درماتومیوزیت چگرونره
است ؟
سیر این بیمار متییرر اسرت سرریرع و
پیشرونده یا مزمن و عود کننرده براشرد.
فرونشینی خود بخود نیز می تروانرد ر
داد.

کمیته آموزش پرستاری و پزشکی

مداخگه در مراح ابتدایری و درمران برا
تضعیف کننده اا سیستا ایمنی براعر
بهبود پیز آگهی در افراد مبتال می شود.
منابع
-1تشخیص و درمان بیمار اا پروسرت
تالیف
توماس .ابیف ترجمه دکتر کامران بگییری
و دکتر سبحانیان

آدرس :خیابان وحدت اسالمی ،میدان وحدت اسالمی،
بیمارستان تخصصی پوست رازی
تلفن55856585-55853655-55853555-55853655 :
تلفن های گویای نوبت دهی تلفنی:
55836656-5
55868535-6
55853886-6
55503555
پیامک0333003 :
نوبت دهی اینترنتی:
Website: Razihos.tums.ac.ir
ایمیلrazihospital@sina.tums.ac.ir:

