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Abstract
Background: Patients admitted in especial units such as coronary care unit (CCU) require intensive care for
different aspects including skin problems. Here in this report we aimed to perform a survey on different skin lesions
in patients admitted in CCU by the time of admission and when discharging.
Methods: In this cross-sectional study, we had a survey on 200 patients admitted in CCU in AL-Zahra hospital,
Isfahan. A dermatologist observed and examined each patients for any skin lesions by the time of admission and
when discharging from CCU.
Results: Here we showed that 15 percent of patients admitted in CCU have at least one skin lesion and also we
indicated that seborrhea dermatitis and then rosacea have the most prevalence by the time of admission in CCU.
Other skin lesions were acute skin failure. We also showed that prevalence of bed sore and pressure sores increased
amazingly during admission.
Conclusion: Rosacea, seborrhea dermatitis and drug allergic reactions after pressure sores are the most frequent
skin lesions in CCU and there might be an association between rosacea and cardiovascular diseases.
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مقاله پژوهشی
مقایسه ضایعات پوستی در بیماران مبتال به بیماری عروق کرونری در زمان بستری در بخش
مراقبتهای ویژه قلبی ( )CCUو هنگام ترخیص
1

فریبا ایرجی

1

 ،علی اصیلیان

1

 ،گیتا فقیهی

*4

 ،امیرحسین اکبری

1گروه پوست ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 2دانشجوي پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
*نویسنده مسؤول؛ ایميلakbari73.amirhsn@yahoo.com :
دریافت 1318/4/4 :پذیرش 1318/5/1 :انتشار برخط1411/1/28 :
مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز1411 .؛44-41:)1(43

چکیده

زمینه :بیمارانی که در بخش های خاص مانند  CCUبستری می شوند از جنبه های مختلف از جمله پوست نیاز به بررسی و مراقبت های ویژه ای دارند.
لذا با توجه به سیر بیماری های پوستی در شرایط خاص و حین بستری ،در این مطالعه انواع ضایعات پوستی در بیماران بستری در  CCUرا در بدو ورود و
حین خروج از بخش  CCUرا مطالعه و بررسی کردیم.
روشکار :در این مطالعه مقطعی 022 ،بیمار بستری در  CCUبیمارستان الزهرا اصفهان را بررسی کردیم .پرسشنامه ای توسط متخصص پوست در دو
مرحله ورود بیمارن به  CCUو حین خروج بیمار از  CCUدر مورد انواع ضایعات پوستی تکمیل شد .سپس دادهها جمعآوری و آنالیز آماری شدند.
یافتهها :نتایج نشان داد که  51درصد از بیمارانی که در  CCUبستری شده اند حداقل یکی از ضایعات پوستی را دارند .از این بین درماتیت سبوره و سپس
روزاسه بیشترین فراوانی را در بدو ورود داشتند و به صورت کلی ضایعات بدو ورود بیماران بیشتر مربوط به ضایعات  Acute skin failureاست .همچنین
میزان زخم بستر در میان این بیماران در طی بستری به میزان زیادی در مقایسه با بدو ورود افزایش یافت.
نتیجهگیری :روزاسه ،درماتیت سبوره و واکنش های آلرژیک دارویی پس از زخم بستر بیشترین فروانی را میان بیماران دارند .این آمار میتواند نشاندهنده
ارتباط روزاسه با بیماری های قلبیعروقی باشد.
کلید واژهها :ضایعات پوستی ،بخش مراقبت های ویژه قلبی ،روزاسه ،درماتیت سبوره
نحوه استناد به این مقاله :ایرجی ف ،اصیلیان ع ،فقیهی گ ،اکبری ا.ح .مقایسه ضایعات پوستی در بیماران مبتال به بیماری عروق کرونری در زمان بستری در بخش مراقبتهای
ویژه قلبی ( )CCUو هنگام خروج .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز5022 .؛04-05:)5(03

حق تالیف برای مولف محفوظ است.
این مقاله با دسترسی آزاد توسط دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت مجوز کرییتو کامنز ( )http://creativecommons.org/licenses/by/4.0منتشر گردیده که طبق مفاد
آن هرگونه استفاده تنها در صورتی مجاز است که به اثر اصلی به نحو مقتضی استناد و ارجاع داده شده باشد.
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مقدمه

بیماریهای قلبیعروقی از مهمترین بیماریهای جوامع
پیشرفته و در حال پیشرفت و از مهم ترین دالیل مرگ و میر در
جوامع است( )5بیماری های قلبیعروقی در کشورهای پیشرفته
بیش از  12درصد دالیل مرگ و میر را شامل میشوند .این آمار
روز به روز بیشتر شده و تغییر سبک زندگی ،وضعیت تغذیه افراد
و عوامل ژنتیکی از دالیل آن هستند ( .)0بیماری عروق کرونری
( )CAD( )Coronary artery diseaseاز مهم ترین بیماری های
قلبیعروقی است که معموال به علت تنگی یا انسداد یک یا چند
رگ از عروق قلب به وجود می آید .آترواسکلروز از مهم ترین
دالیل  CADاست طی آن پالک آترواسکلروتیک موجب تنگی یا
انسداد رگ های قلب شده و عالیمی مانند درد قلبی و در موارد
شدیدتر سکته قلبی ایجاد میشود( .)3همچنین بیماری التهابی
دیواره عروق یا آرتریت نیز از علل مهم  CADاست .بیماران مبتال
به  CADطیف گستردهای از عالیم را نشان می دهند که در
صورت شدید بودن عالیم و وضعیت بیمار و نیاز بیمار به مراقبت
های ویژه ،بیمار به بخش مراقبت ویژه قلبی ( )CCUمنتقل میشود
( .)0بیمارانی که در بخش های خاص مانند  CCUیا  ICUبستری
می شوند از جنبه های مختلف مانند بیماری های پوستی نیاز به
بررسی و مراقبت های ویژهای دارند .بیماری های پوست تظاهرات
بالینی متفاوتی دارند و در موارد بسیاری نشانگر بیماری زمینهای
داخلی هستند( .)1بسیاری نیز در اثر مراقبتهای پزشکی و یا
نادیدهگرفته شدن توسط کادر درمان به وجود میآیند .بیماری های
پوست تظاهر موقت یا دایم داشته و در طول بیماری های مختلف
تغییر مییابند و در صورتی که در مدت کوتاهی و طی یک فرآیند
حاد ایجاد شده باشند ،از واژه  Acute skin failureاستفاده می شود
( .)4،6همچنین شدت های مختلفی داشته و گاهی تهدیدکننده
حیات بیماری هستند .برخی بیماری های پوستی شایع در جوامع
شامل سوریازیس ،آکنه ،زگیل ،آبله مرغان ،واکنش های دارویی،
کاندیدیاز ،نکروز پوست ،کهیر هستند .آترواسکلروز یکی از دالیل
اصلی  CADبوده و نشانههای پوستی مختلفی دارد .ضایعات
مختلفی شامل تگهای پوستی ،گزانتالسما ،آکانتوز نیگریکنس و
سوریازیس در ارتباط با  CADشناخته شدهاند ( .)8بیماری های
پوستی در سیر بیماریها تغییراتی مییابند .ممکن است بهبود یابند
و یا بدتر شوند .همچنین در اثر بی تحرکی ،زخم بستر ایجاد
میشود که نوعی نکروز پوست است و در اثر فشار مداوم ایجاد
می شود ( .)9بیماری های پوستی که در اثر عفونت ایجاد میشوند
نیز اهمیت زیادی دارند ( .)52لذا با توجه به اهمیت و بار اقتصادی
و بهداشتی  CADدر جوامع مختلف و همچنین اهمیت مراقبت از
بیماران بستری در  CCUبا توجه به سیر بیماری های پوستی در
شرایط خاص و حین بستری ،در این مطالعه انواع ضایعات پوستی
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در بیماران مبتال به  CADبستری در  CCUرا در بدو ورود و حین
خروج از  CCUمطالعه و بررسی کردیم.

روش کار

در این مطالعه مقطعی در نیمه اول سال  022 ،5394بیمار
بستری در  CCUبیمارستان الزهرا اصفهان بررسی شدند .معیار
ورود به مطالعه ابتال به بیماری قلبی و  CADو بستری در  CCUو
معیار خروج از مطالعه نیز ابتال به بیماری دیگری غیر از  CADو
عدم رضایت بود .پس از تایید پژوهش در کمیته اخالق دانشگاه
علوم پزشکی اصفهان و تکمیل فرم رضایت آگاهانه شرکت در
مطالعه ،بیماران وارد مطالعه شدند .در بدو ورود به مطالعه ،بیماران
فرم های مربوط به اطالعات دموگرافیک را تکمیل کردند .چک
لیست دیگری نیز توسط متخصص پوست در دو مرحله ورود
بیمارن به  CCUو حین خروج بیمار از  CCUدر مورد انواع
ضایعات پوستی بر اساس مدارک قبلی و یافته های بالینی تکمیل
شد و در صورت لزوم ،ضایعات بیمار بیوپسی شدند .همچنین
میزان فراوانی انواع بیماری های پوستی در مناطق تحت فشار که به
دلیل استراحت مطلق بیمار ایجاد شده بودند نیز بررسی شد .در
نهایت ضایعات پوستی مرتبط با داروهای مصرفی بیمار نیز بررسی
و یادداشت شد .تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار  SPSSنسخه
 02و مقایسه متغیر های کیفی با آزمون های مکنمار  ،کای مجذور
و آزمون دقیق فیشر انجام شد .داده های بصورت میانگین±انحراف
معیار و تعداد (درصد) بیان شدند P-value .کمتر از  2021معنی دار
در نظر گرفته شد.

یافتهها

در این مطالعه  022بیمار شامل  554مرد و  83زن شرکت
کردند و میانگین سنی بیماران  1084±18050سال بود .فراوانی
بیماری های پوستی در بدو ورود و پایان بستری  CCUدر جدول
 5آمده است .بیشترین میزان ضایعات پوستی در بیماران در بدو
ورود ،درماتیت سبوره و سپس روزاسه بود .حین خروج بیماران از
 CCUنیز زخم بستر ،درماتیت سبوره ،روزاسه و واکنشهای
حساسیتی پوستی بیشتر از سایر ضایعات دیده شد .نکته قابل توجه
در نتایج ،افزایش تعداد زخم بستر میان بیماران است .براساس
آزمون مکنمار تغییرات ضایعات قبل و بعد بستری در CCU
معنیدار نبود (( )P>0.05جدول شماره  5و نمودار شماره .)5
اگرچه برخی از ضایعات در مردان شایع تر از زنان بود اما تفاوت
معنی داری بین دو جنس از نظر ضایعات پوستی در پایان بستری
در  CCUمشاهده نشد(جدول شماره  .)0عوارض پوستی در
بیماران به دنبال جراحیهای پوستی شامل  0مورد ()%5
درماتومیوزیت 5 ،مورد ( )%201پیودرما گانگرنوزوم ،و  5مورد
( )%201بیماری وبر کریستین بود.
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جدول  :1بیماری های پوستی بیماران در بدو ورود و پایان بستری .CCU
بدو ورود
پایان بستری
P
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
5
201
0
502
2099
0
502
0
002
2068
5
201
5
201
-

بیماری های پوستی در CCU
فاشئیت نکروزان
سلولیت پوستی
سلولیت چشمی
عفونت زخم

5

201

5

201

5

مالنوم پوستی

5
5
2060
2060
5
5
5
5
5
2010
2012
5
5
5

201
201
502
501
501
201
201
201
201
502
301
302
201
201
201

5
5
0
3
3
5
5
5
5
0
4
6
5
5
5

201
502
201
201
201
201
201
201
502
0
501
201
201
201

5
0
5
5
5
5
5
5
0
0
3
5
5
5

آبسه
بازال سل کارسینوما
توکسیک اپیدرمال نکرولیز
سندرم استیونز جانسون
اریتم مولتیفرم
سوریازیس و سوریازیس پوسچوالر
درماتیت اکسفولیاتیو
پمفیگوس ولگاریس
لنفوم سلول  Tپوستی
سندرم پوست تاولی استافیلوکوکی ()SSSS
درماتیت سبورئیک
روزاسه
اپیدرموالیزیس بولوزا
اسکلرودرمی
راش متعاقب عفونت سیسمیک

2012

302

6

501

3

واکنش آلرژیک

-

001

9

-

-

زخم فشاری

جدول  :2بیماری های پوستی بیماران در پایان بستری در CCUبه تفکیک جنس.
مرد
زن
P
بیماری های پوستی در CCU
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فاشئیت نکروزان
0
504
2
2
2015
سلولیت پوستی
0
504
0
000
5
سلولیت چشمی
عفونت زخم
مالنوم پوستی
2
2
5
500
2005
آبسه
5
209
2
2
5
بازال سل کارسینوم
5
209
2
2
5
توکسیک اپیدرمال نکرولیز
5
209
5
500
5
سندرم استیونز جانسون
3
006
2
2
2006
اریتم مولتیفرم
0
504
5
500
5
سوریازیس و پوسچوالر سوریازیس
5
209
2
2
5
درماتیت اکسفولیاتیو
5
201
5
201
5
پمفیگوس ولگاریس
2
2
5
500
2005
لنفوم سلول  Tپوستی
5
209
2
2
5
سندرم پوست تاولی استافیلوکوکی ()SSSS
5
209
5
500
5
درماتیت سبورئیک
6
105
5
500
2000
روزاسه
0
300
0
000
5
اپیدرموالیزیس بولوزا
2
2
5
500
2005
اسکلرودرمی
5
209
2
2
5
راش متعاقب عفونت سیسمیک
5
209
2
2
5
واکنش آلرژیک
0
300
0
000
5
زخم فشاری
1
003
008
001
5

.

بیماری عفونی

بدخیمیهای پوستی

نارسایی حاد پوستی

بیماری های دیگر

بیماری عفونی

بدخیمی های پوستی

نارسایی حاد پوستی

بیماری های دیگر
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انواع ضایعات پوستي

نمودار شماره  :1درصد فراوانی انواع ضایعات پوستی در بدو ورود و پایان بستری در CCU

بحث

نتایج مطالعه نشان داد که  51درصد از بیمارانی که در
بستری شدهاند حداقل یک ضایعه پوستی دارند و درماتیت
سبورئیک بیشترین فراوانی را دارد .سایر ضایعاتی که در بدو ورود
از بیماران گزارش شده اند ،بیشتر مربوط به ضایعات نارسایی حاد
پوستی هستند .روزاسه نیز در میان بیماران فراوانی باالیی داشت.
در هنگام خروج بیماران از  CCUنیز بیماران بررسی شدند و 04
درصد بیماران ضایعات پوستی داشته و زخم بستر بیشترین تعداد
را داشت .سایر ضایعات نیز همانند بدو ورود بیماران مربوط به
نارسایی حاد پوستی بودند .همچنین میزان زخم بستر میان بیماران
طی بستری به میزان زیادی افزایش یافت .روزاسه و درماتیت
سبورئیک به همراه واکنش های حساسیتی دارویی فراوانی باالیی
داشتند .نتایج نشان میدهد که بیماران حین بستری در CCU
نسبت به بدو ورود ،بیشتر مبتال به بیماری های پوستی شده اند و
همچنین زخم بستر بیشتری طی بستری در مقایسه با بدو ورود
یافت شد .روزاسه یک بیماری مزمن التهابی پوستی است که
شباهت زیادی به آکنه دارد اما با اریتم و دیده شدن عروق زیر
پوستی شناخته میشود ( .)55روزاسه در اثر عوامل متفاوتی ممکن
است به وجود آید اما نکته مهم ،نقش عفونت و عوامل التهابی در
ایجاد آن است ( .)50درماتیت سبورئیک نیز نوعی بیماری التهابی
پوست است که اغلب با اریتم ،خارش و پوسته ریزی بروز کرده و
در بسیاری از بیماران مزمن و عود کننده است ( .)50 053درماتیت
سبورئیک بیشتر در سر و صورت یافت شده و پوسته ریزی اولین
عالمت آن است ( .)51مطالعات مختلفی ضایعات پوستی در
CCU

بیماران بستری شده در  ICUرا بررسی کردهاند که به دلیل بسیار بد
حال بودن این بیماران اهمیت داشته و در میان آنان بیماران ترومایی
یا عفونی نیز وجود دارند اما در این مطالعه ما با بررسی بیماران
بستری در  CCUبه صورت اختصاصیتری ضایعات پوستی را
مطالعه کردیم .در مطالعه وولینا و نواک 5028 ،بیمار بستری در
 ICUبررسی شدند ( )56که  11بیمار با ضایعات پوستی شناسایی
شدند و بیشترین میزان بیماری های پوستی مربوط به عفونت های
پوست و بافت نرم بود .همچنین واکنش های دارویی و زخم
بستر در اثر فشار نیز از دیگر ضایعات پوستی گزارش شده بودند.
این نتایج با نتایج حاصل از طرح ما همخوانی دارد و ضایعات و
زخم های فشاری در بیماران بستری در  CCUطی مدت بستری
افزایش یافت .در مطالعه امر و همکاران ،بیماران بستری در ICU
تحت مشاوره به علت مشکالت پوستی بررسی شدند و واکنش
های دارویی بیشترین ضایعه پوستی گزارش شده بود ( .)54در
مطالعه ما نیز واکش های آلرژیک پوستی در بدو ورود بیماران به
 CCUو در حین خروج آن ها  0برابر شده بود که نشانگر اهمیت
آن است .هوا و همکارانش در گزارشی کوموربیدیتی های
قلبیعروقی و همراهی آن ها با روزاسه را بررسی کرده و به این
نتیجه رسیدند که روزاسه با افزایش فشار خون و دیس لیپیدمی در
بیماران همراه بوده و فاکتوری مهم در بیماری های قلبیعروقی
است( .)58از طرفی ،ماهیت التهابی روزاسه ممکن است با ماهیت
التهابی آترواسکلروز همراهی داشته باشد ( )59و این دو بیماری
کنار یکدیگر بروز کند .در مطالعه ما نیز روزاسه بین بیماران بستری
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در  CCUشیوع نسبتا بیشتری از سایر ضایعات داشته و در حین
خروج بیماران از  CCUنیز افزایش یافته بود .دومان و همکارانش
نیز در مطالعهای گزارش دادند که بروز روزاسه در بیماران با
افزایش خطر بیماریهای قلبیعروقی همراه است( .)02با این حال
مطالعات متناقضی نیز گزارش کردهاند که بین روزاسه و
بیماریهای قلبیعروقی ارتباطی وجود ندارند ( .)05شیوع باالی
درماتیت سبورئیک میان بیماران و همچنین افزایش تعداد این
بیماران حین خروج از  CCUاهمیت ماهیت عود کننده و مزمن آن
را نشان میدهد .نکته مهم دیگر در نتایج ما ،افزایش تعداد زخم
بستر حین خروج بیماران از  CCUاست که  9بیمار حین خروج
رخم بستر داشتند در حالیکه در بدو ورود هیچ یک از بیماران
زخم بستر نداشتند .در مطالعهای بیماران تحت عمل قلب باز و
بستری در  ICUبررسی شد که از  42بیمار بستری شده 30 ،بیمار
مبتال به زخم بستر شدند ( .)00این موضوع در کنار نتایج طرح ما
اهمیت زخم بستر و زخم های فشاری را نشان میدهد و پیشنهاد
می شود که بیماران بستری در بخش های ویژه مانند  CCUاز این
نظر نیز مراقبت و معاینه مرتب شوند .به صورت کلی با بررسی
مطالعات گذشته و مقایسه نتایج آن ها با این پژوهش ،می توان به
این نتیجه رسید که درماتیت سبوره و زخم های فشاری مانند زخم
بستر از بیماری های شایع در بیماران بستری در شرایط خاص
مانند  ICUو  CCUهستند (.)03

نتیجهگیری

در مطالعات گذشته ،بیماران بستری در  ICUبررسی شده اند
اما در این مطالعه برای اولین بار ضایعات پوستی در بیماران بستری
در  CCUمطالعه شدند .این مطالعه در کنار سایر مطالعات اهمیت
ضایعات پوستی میان بیماران با شرایط خاص و بررسی آنان از نظر

زخم بستر و بهداشت پوست آنان را نشان میدهد .همچنین
روزاسه نیز در میان بیماران بستری در  CCUنسبت به سایر
بیماریها شیوع باالیی دارد اما شواهد کافی برای اثبات ارتباط میان
روزاسه و بیماریهای قلبیعروقی وجود ندارد و مطالعات و
پژوهش های بیشتری نیاز است.
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