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علل و عوامل بروز تاول های پوستی

چراپوستمانتاولمیزند؟
 دکتر محمدرضا قاسمی

متخصص پوست و عضو 
هیات علمی دانشگاه علوم 

پزشکی ایران

به تجمع مایعات بین الیه های مختلف پوست که به صورت محدود 
و مشخص باشد، در باور عامیانه مردم »تاول« گفته می شود اما از 
نظر متخصصان پوست، اندازه چنین ضایعاتی نیز مهم است. در 
واقع به ضایعات کوچک، »وزیکول« و به تجمع مایعات با قطر 
بزرگ تر از نیم سانتی متر، واژه »تاول« گفته می شود. دالیل تجمع 
علل  تا  ژنتیکی  اختالالت  از  وسیعی  طیف  پوست  در  مایعات 
میکروبی، عفونی و از طرفی عوامل محرک پوست را دربرمی گیرد 
و علل متعددی در بروز آن نقش دارند که از جمله مهم ترین آنها 

می توان این موارد را برشمرد:

1. اختالالت ژنتیک پوست
تاول،  زمینه ساز  بیماری های  اول  گروه 
پوست  در  ذاتی  و  ساختاری  اختالالت 
است که به شکل ژنتیک منتقل می شود. این 
معیوب  میزان  و  قدرت  برحسب  اختالالت 
بودن ژن، بر ساختار پوست تاثیر می گذارند و 
باعث بروز تاول در سنین نوزادی، کودکی و باالتر 
اصطالحا  یا  »ای بی«  می توان  را  گروه  این  بیماری  اولین  می شوند. 
»بیماری پروانه ای« نامید که در پی نقص ژنتیک در ساختمان پوست 

و کراتین های آن رخ می دهد. 
برحسب اینکه ژن معیوب چه شدتی دارد و در الیه های سطحی یا 

عمقی پوست تاثیر می گذارد، زمینه ساز بروز تاول های خفیف تا 
شدید از کودکی تا بزرگسالی می شود. 

گاهی تاول ها محدود به نواحی خاص بدن مانند کف دست 
و کف پاست اما در مواردی نیز در کل بدن وجود دارد و 
همه اندام ها درگیر ضایعات بیماری می شوند. در موارد 
شدیدتر، پوست حتی از سنین بسیار پایین که کودک شروع 

به چهاردست و پا رفتن می کند، آسیب می بیند، تاول ها 
ظاهر شده و حتی کنده می شوند و پوست درست مانند بال 

پروانه شکننده و ظریف است. گاهی بیماری های ذاتی دیگری 
نیز باعث تاول می شوند اما پوست به دلیل ضربه، آسیب نمی بیند، 
بلکه نقصی در برابر نور خورشید وجود دارد. این حساسیت بسیار 
شدید، فرد را مستعد تاول و تظاهرات پوستی می کند. به چنین 

»فوتوسن سیتیویتی«  ژنتیکی ای  بیماری 
)Photosensitivity( گفته می شود. 

2.اختالالت ایمنی بدن
بیماری های  دیگر  گروه  در 
زمینه ساز تاول، ساختمان پوست 

طبیعی و سالم است اما ایمنی بدن 
مشکل دارد. به این ترتیب سیستم ایمنی علیه 

ساختار پوست فعال می شود و بعضی از اجزای طبیعی داخل ساختمان 
پوست را که مانند سیمانی بین آجرها عمل می کند، بیگانه می داند. در 
نتیجه باعث جدا شدن بخش هایی از پوست و ایجاد تاول می شود. 

چنین بیماری هایی در اصطالح پزشکی »بیماری های تاولی خودایمنی« 
گفته می شود که از مهم ترین آنها می توان به »پمفیگوس ولگاریس« و 

»بولوز پمفیگوئید« اشاره کرد. 

3. بیماری های عفونی
در معرفی بیماری های زمینه ساز تاول، به 
مواردی می رسیم که نه در ساختمان ذاتی 
پوست مشکلی وجود دارد و نه سیستم 

چنین  در  است.  اختالل  دچار  بدن  ایمنی 
شرایطی، ساختار پوست در اثر تهاجم یک عامل 

عفونی دچار آسیب می شود. 
عوامل باکتریال از جمله این بیماری ها هستند که باعث ایجاد »زردرخم« 
در قسمت های مختلف بدن می شود. از علل ویروسی می توان »تبخال« 
یا »زونا« را نام برد که وزیکول های ریز یا تاول های کوچک و 

بزرگ در اندام های مختلف ظاهر می شوند. 

4.حساسیت های دارویی
بروز  باعث  دارو  یک  مصرف  گاهی 

واکنش هایی در پوست می شود که برحسب 
با تاول های پوستی  شدت، ممکن است 

توأم باشد. 
مهم ترین این واکنش های حساسیتی دارو، »اریتم 

مولتی فرم« نام دارد. البته در موارد خیلی شدید فرد حتی 
با مصرف کمترین و مرسوم ترین داروها نیز دچار حساسیت 

می شود و با تاول های وسیع و منتشر در کل بدن و حتی کنده شدن 

پوست اندام ها و مخاط ها مواجه است.
به عنوان مثال بیماری »توکسیک اپیدرمال نکرولیزیس« که به اختصار به 
آن Ten نیز گفته می شود جزو این حساسیت های شدید است. 

5.مواجهه با عوامل آسیب رسان فیزیکی
عوامل فیزیکی گروه دیگری از علل زمینه ساز بروز 
از  یکی  که سرمای شدید  هستند  پوستی  تاول های 

این موارد است. 
قالب یخ تماس  با  انگشتان  اگر نوک  مثال  به عنوان 
پیدا کند، دچار تاول می شود. همچنین گرفتار شدن در 
برف و یخ زدگی نیز نمونه های شایع چنین آسیب های پوستی 
البته عالوه بر سرما باید به گرمای شدید و سوختگی های  هستند. 

حرارتی و الکتریکی نیز اشاره کرد. 
است  محیطی  آسیب رسان  عوامل  از  دیگر  یکی  نیز  خورشید  نور 
که پوست به دنبال آفتاب سوختگی های شدید دچار تاول می شود. 
همچنین هر نوع تماس با مواد محرک و سوزان مانند اسید و... باعث 

بروز تاول های پوستی خواهد شد.

6.حساسیت شدید به گزش حشرات
بعضی افراد نسبت به کوچک ترین گزش حیوانات و 
حشرات حساسیت شدیدی نشان می دهند، به طوری 
که حتی محل گزش یک مورچه نیز می تواند با عالئمی 

مانند کهیر با وزیکول یا تاول نیز همراه باشد. 
استفاده از چسب پانسمان روی پوست چنین افرادی می تواند 

با ضایعات اگزمایی به شکل تاول و... نیز همراه باشد.

دالیلتجمع
مایعاتیاایجاد
تاولدرپوست
طیفوسیعیاز
اختالالتژنتیکی
تاعللمیکروبی،
عفونیوعوامل
محرکپوسترا
دربرمیگیردو
عللمتعددیدر
بروزآنهانقش

دارند

بیماری های عفونی با تظاهر تاول های پوستی

میکروبهاهممیتوانندتاولایجادکنند
 دکتر هوشنگ ساغری
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پزشکی شهید بهشتی

1( تبخال یا هرپس
عفونت دردسرساز 

برای خانم ها
ویروسی جزو  بیماری های 
زمینه ساز  عوامل  مهم ترین 
بروز تاول های پوستی هستند. اولین ویروس شایع که در 
بدن بیشتر افراد وجود دارد، ویروس تبخال یا هرپس است 
که غالبا در نواحی لب ظاهر می شود. البته ممکن است به 
مخاط داخل دهان نیز برسد و حتی به همه قسمت های 

بدن و پوست نیز انتشار یابد.
در این حالت مشکالت زیادی برای بیمار ایجاد می کند و 

درمان جدی توسط متخصص الزامی است. 
در این باره همچنین می توان به »تبخال تناسلی« نیز اشاره 
کرد که بیماری مقاربتی است و در خانم ها و آقایان بروز 
پیدا می کند. البته هرپس در مردان غالبا آزاردهنده نیست و 
به این دلیل از مراجعه به پزشک و درمان مناسب صرف نظر 

می کنند.
در چنین حالتی گرچه تبخال ظاهرا بهبود یافته،  زمینه 
ویروس در سلول ها باقی می ماند و بارها عود می کند اما 
بروز تبخال تناسلی در خانم ها که شیوع باالیی نیز پیدا 
کرده، با درد و سوزش شدید به خصوص هنگام دفع 

ادرار همراه است.
همین عالمت هم آنها را به معاینه سریع تر توسط پزشک 
وامی دارد. درمان تبخال تناسلی طوالنی مدت است. برای 
درمان، بیمار باید تحت نظر متخصص بیماری های عفونی 

داروهای ضدویروسی مصرف کند تا مشکلش برطرف 
شود. البته ممکن است ویروس به طور کلی از بین برود 
اما گاهی زمینه ویروس در سلول های بدن وجود دارد و 

امکان عود بیماری دور از انتظار نیست. 

2( آبله مرغان
عوارض کمتر در 

کودکی
پس از ویروس هرپس باید به 
ویروس آبله مرغان یا واریسال 
زوستر اشاره کرد که در صورت  تزریق نکردن واکسن، 
احتمال ابتال به آن وجود دارد. هرچه سن ابتال به این 
بیماری پایین تر باشد، عالئم خفیف تر و عوارض کمتر 
است. ضایعات ابتدا به صورت دانه های قرمزرنگ )ماکوالر 
پاپوالر( و پس از مدتی مانند تبخال آب دار می شود، تمام بدن 
را فرامی گیرد و خودبه خود بدون نیاز به دارو بهبود می یابد. 

3( زونا
بیماری دردناک و 

جدی بزرگسالی
ویروس واریسال زوستر در 
بدن افرادی که به آبله مرغان 
مبتال می شوند باقی می ماند و بعدها ممکن است به دلیل 
استروئیدی،  داروهای  مصرف  ایمنی،  سیستم  ضعف 
ضربه های جسمی و روانی، سرماخوردگی شدید، ضعف 
بدنی و... فعال و به بیماری زونا تبدیل شود. زونا در سنین باال 
فرد را درگیر می کند و عالئم بیماری همیشه در یک سمت 
بدن ظاهر می شود. ضایعات تاولی بیماری زونا فوق العاده 
دردناک و با سوزش همراه است زیرا ریشه های اعصاب 

نخاعی در کمر و پشت را درگیر می کند. تظاهرات این 
بیماری ممکن است در همه قسمت های بدن مانند سینه، 
شکم، گروها و پاها بروز کند اما از همه شدیدتر، زونای 
چشمی است که بسیار خطرناک است و حتی می تواند 
به نابینایی منجر شود. در این شرایط الزم است بیمار با 
متخصص چشم نیز مشورت کند و تحت درمان های الزم 
قرار گیرد. مصرف داروهای ضدویروسی حتی داروهای 
استروئیدی چشمی الزامی است تا مانع نابینایی فرد شود. 
همچنین ممکن است بیماری نهفته دیگری با زونا همراه 

باشد. از این رو، پزشک متخصص وضعیت 
بیمار را به طور دقیق به خصوص از 

نظر بیماری های بدخیم بررسی و 
معاینه می کند. 

4( سیاه زخم و بادسرخ
بیماری های میکروبی 

ایجادکننده تاول 
عوامل میکروبی از جمله عفونت های استافیلوکوکی 

نیز ممکن است با ضایعات پوستی تبخالی همراه باشد و غالبا 
با زخم های کوچک و بزرگ ظاهر شود. استافیلوکوک ها 
عامل بیماری زردزخم نیز هستند که می تواند با تاول همراه 
باشد. عفونت های استرپتوکوک نیز می توانند زمینه ساز 
بیماری باد سرخ )Erysipelas( باشند و با ضایعات تبخالی 
بزرگی روی پوست دیده شوند. در بیماری سیاه زخم نیز 

گاهی در مراحل اولیه تاول ایجاد می شود اما این تاول ها 
سریع می ترکد و به زخم تبدیل می شود. خوشبختانه این 
بیماری بسیار نادر است و در افرادی دیده می شود که با 

حیوانات آلوده تماس دارند. 

عفونت، پیامد جدی سوختگی های پوست 
است

جزو  اینکه  با  و  سوختگی هاست  فوری  تظاهر  تاول 
بیماری های عفونی محسوب نمی شود،  می تواند دچار 
عفونت  شود. این مساله به خصوص زمانی که تاول ترکیده و 
پوست آن جدا شده، شایع تر است. بهترین توصیه پیشگیری 

از عفونت در صورت بروز سوختگی و ایجاد تاول، پرهیز 
از دستکاری پوست آسیب دیده است. پزشک معموال با 
سوزنی استریل، مایع داخل تاول را خارج می کند اما پوسته 
باقی می ماند و پانسمان می شود تا بهبود یابد. در شرایط 

عفونت در تاول های ناشی 
از سوختگی، مصرف 
آنتی بیوتیک مناسب 
به شکل موضعی و 

ضروری  سیستمیک 
خواهد بود. 

پمفیگوس یک بیماری تاولی خودایمن است که 
روی پوست و غشاهای مخاطی اثر می گذارد. به 
این معنی که سیستم ایمنی بدن به طور اشتباه 
آنتی بادی هایی علیه پروتئین ها در پوست سالم 
و غشاهای مخاطی می سازد. این آنتی بادی ها 
نتیجه  بین سلول ها را می شکنند، در  باندهای 
مایع بین الیه های پوست جمع و منجر به ایجاد 

تاول در پوست می شود.

»نفاطه«  نام  به  بیماری ای  ایران  سنتی  طب  در 
دلیل  به  و  است  تاولی  بیماری  یک  که  داریم 
عالئم مشابهش احتماال همان پمفیگوس در طب 
نوین است. در کتاب های قدیم طب ایرانی در 
مورد نفاطه نوشته شده که تاول های آن با آب و 
نمک پر شده اند و علت آن گرمای زیاد و غلیان 
)جوشش( خون است. در مورد مکانیسم آن نیز 
ذکر شده که گرمای زیاد باعث جدا شدن این 
مایع و حرکت آن به سمت عروق اطراف زیر 

پوست و احتباس آن می شود.

درمان نفاطه در طب سنتی ایران 
شامل  نوین  طب  در  پمفیگوس  بیماری  درمان 
مانند  سیستمیک  کورتیکواستروئیدی  داروهای 
از  ایمنی  پردنیزولون و داروهای سرکوب کننده 
ایرانی  اما در طب سنتی  قبیل آزاتیوپرین است 
چند روش برای درمان بیماری نفاطه وجود دارد:

الف( دارو های خوردنی
1. خوردن شاه تره، سوسن، انار و عدس پخته شده 

با سرکه
و  غلیظ  اخالط  )رقیق کننده  منضج  مصرف   .2
غلیظ کننده اخالط رقیق که باعث می شود اخالط 
تغییریافته قابل دفع از بدن باشند( از قبیل خوردن 

بنفشه و ختمی
3.مصرف مسهل های سرد از قبیل کاسنی

4. مصرف کاهش دهنده های حرارت خون از قبیل 
عناب، آلو بخارا و زرشک

ب( اعمال یداوی 
1. فصد 

2. گذاشتن حنا روی تاول ها
3. زدن پوست انار با سرکه روی پوست

الزم به ذکر است در گذشته راه دیگر برای درمان 
نفاطه، جراحی بوده است. به این شکل که اگر 
با سوزنی  را  آنها  بودند پزشکان  تاول ها بزرگ 
می شکافتند سپس می فشردند و بعد از تخلیه مایع 
داخل تاول ها روی آنها مخلوطی از سفیداب با 

گالب و مورد می گذاشتند.

پمفیگوساز
دیدگاهطبایرانی

 دکتر مرجان مهجور
متخصص طب سنتی و عضو هیات علمی دانشکده طب 

ایرانی و مکمل مشهد


