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پیشگفتار

رویکرد  با  درماتولوژیک  تشخیص  روند  کردن  هموار  آن،  نخست  ویرایش  مانند  کتاب  این  ششم  ویرایش  اصلي  هدف 
مورفولوژیک به بیماری های پوستي است. برخالف بیشتر کتاب های راهنماي مقدماتي، هر فصل این کتاب بر مبنای ظاهر 
پروسه ی اولیه پوستی )مثال، پوستول( استوار است و نه اتیولوژی آن )مثال، عفونت(. این چیدمان به انعکاس وضعیتي که 

بیماران در محیط بالینی نشان می دهند، کمک می کند.
ما از دانشجویان و رزیدنت هایی که در این سال ها ویرایش های پیشین را مطالعه کرده و ما را از نظرات هوشمندانه ی خود 
آگاه ساخته اند سپاسگزاریم. پیشنهاد های ایشان در ویرایش ششم مبانی درماتولوژی لوکینگ بال و مارکس گنجانده شده است. 
این ویرایش شامل تصاویر رنگي بیشتر، بیماری های بیشتر، نکات کلیدي، تشخیص های افتراقی، درمان های اولیه و جایگزین  

به روز شده است که براي دانشجویان پزشکي، پزشکان مراقبت اولیه و پزشک یاران بسیار کارآمد خواهد بود.

أ



تغییرات  اینکه  دلیل  به  می گیرد.  قرار  پوستی  بیماری های  تأثیر  تحت  یک بار  حتمًا دست کم  زندگی خود  در طول  فرد  هر 
پوستی، خیلی زود توسط بیمار تشخیص داده می شود، به تبع آن پیگیری های پزشکی نیز به سرعت صورت می گیرد. پوست 
به چند روش معدود از خود واکنش نشان می دهد؛ ولی یک فرد مبتدی غالبًا با مشاهده ی راش هایی که در ظاهر شبیه هم 
هستند سردرگم می شود. این کتاب بر آن است تا مقدمه ای بر اختالالت پوستی باشد. این مجموعه برای دانشجویان پزشکی 
هدف گذاری  شده است، بطوریکه بتوانند با شناخت ارتباطات کلینیکوپاتولوژیک زمینه ای، رویکردی منطقی برای تشخیص 
بیماری های پوستی شایع پیدا کنند. ارزشمندترین تجربه برای ما اینست که شاهد هستیم دانشجویان در سرویس بالینی ما 
در مرکز پزشکی ِهرشی در فرصت کوتاهی که داشتند، مبانی اولیه ی بیماری های پوستی را خوب درک کرده اند. پرسش ها، 

تجارب یادگیری و پیشنهاد هایی که ارائه کردند، همگی در این کتاب به کار گرفته شده اند.
عمداً قصد نداریم به این کتاب وجهه دائره المعارف بیماری های پوستی بدهیم؛ بلکه بیماری های شایع تر را انتخاب کرده ایم. 
بیماری های غیر شایع تنها برای شرح مبانی پوست یا بیماری های مهمی که نباید از قلم انداخته شوند، موردبحث قرارگرفته اند. 

برای عالقه مندان به جزئیات بیشتر ، کتب مفصل تر و به روزتری وجود دارند.
بابت مشارکت های صورت گرفته در قالب آثار هنری و اسالیدهای کلینیکی از برنامه های سمعی بصری در مجموعه ی "دوره 
کوتاه درماتولوژی"، که از سوی مؤسسه ی ارتباطی و آموزشی درماتولوژی سانفرانسیسکو کالیفرنیا تهیه و منتشر شده است، 

به شرح زیر سپاسگزاریم:
در مبحث تعریف و تشریح ضایعات پوست: بخش یک، ضایعات اولیه، و بخش دوم، ضایعات ثانویه و اختصاصی، از دکتر 
ریچارد کاپالن، دکتر آلفرد کوف و دکتر ماریون سالزبرگر، و همچنین در مبحث تکنیک های معاینه ی پوست، از دکتر دیوید 

کرام، دکتر هووارد مِیباخ و دکتر ماریون سالزبرگر.
باید از افرادی که با پیشنهاد های خود سهم بزرگی در تدوین این کتاب داشتند قدردانی کرد. منشی های ما، دیان سافورد، 
جویس زیگر و شارون اسمیت  زمان زیادی را برای تایپ پیش نویس ها و نسخه نهایی صرف کردند. دکتر نانسی اِگان و دکتر 

رونالد رونر این کتاب را تصحیح و پیشنهاد های ارزنده ای ارائه کردند.
مؤسسه ِشرینگ هزینه تصاویر را تقبل نمود که به زیبایی توسط دِبرا مویِر و دانیل بیِسل طراحی شدند.

و سرانجام و البته از همه مهم تر، باید از خانواده هایمان تقدیر و تشکر کنیم که در تدوین این کتاب، پشتیبان واقعی ما بودند.

پیشگفتار ويرايش اول

ب



قدردانی

تقدیم به دکتر دونالد پی لوکینگ بیل، دوست، همکار، معلم، و الهام بخش ما برای این کتاب.

ج



پیشگفتار مترجم

رشته درماتولوژی یکی از مباحث مهم در دوره پزشکی عمومی است. تعداد زیادی از مراجعین به کلینیک های مراقبت های اولیه پزشکی، 
مشکالت درماتولوژیک دارند. برخی از صاحب نظران این رشته را سهل و ممتنع می دانند. از طرفی پوست، مو، ناخن، و مخاط دهان، 
ارگان هایی هستند که به راحتی در دسترس بوده و معاینه آن ها به سهولت قابل انجام است و با حداقل تجهیزات می توان خیلی از 
اقدامات تشخیصی و درمانی را انجام داد. از طرف دیگر خیلی از عالئم و نشانه های بیماری های پوستی شبیه به هم بوده و یک بیماری 

پوستی با تظاهرات مختلف بروز نماید. بعالوه این رشته ترمینولوژی خاص خودش را دارد.
پیشرفت های اخیر در عرصه پزشکی، رشته درماتولوژی را نیز متحول ساخته است. امروزه درک کامل تری از بیماری ها حاصل شده و 
روش های تشخیصی و درمانی جدید کشف و به کار گرفته شده است. لذا در آموزش درماتولوژی در دوره پزشکی عمومی، پرداختن 

اجمالی به مفاهیم پایه، شناخت بیماری های شایع و مهم، و تاکید بر جنبه های بالینی و کاربردی حائز اهمیت است.
در راستای تحقق این هدف، کتاب های متعددی به رشته تحریر درآمده است که هر کدام امتیازات خاصی دارد. از بین این منابع، کتاب 

مبانی درماتولوژی لوکینگ بیل و مارکس دارای امتیازات ویژه ای است که به برخی از آن ها اشاره می شود:
- این کتاب با هدف آموزش درماتولوژی به فراگیران دوره پزشکی عمومی و توسط مولفین برجسته و با تجربه در این زمینه از دانشگاه 

ایالتی پنسیلوانیا تالیف شده و در بازبینی و تجدید چاپ آن بازخوردهای دانشجویان و دستیاران آن مرکز لحاظ شده است.
- حجم و مطالب این کتاب متناسب با رشته درماتولوژی عمومی است و به بیماری های شایع و مهم پرداخته و حاوی اطالعاتی است 

که در دوره بالینی کارآموزی و کارورزی بیماری های پوست و آینده شغلی پزشکان عمومی کاربرد دارد.
- رویکرد این کتاب به بیماری های پوست، یک رویکرد مورفولوژیک است که به نوعی در راستای استراتژی نوین آموزش پزشکی 

مبتنی بر مسئله )problem-based strategy( بوده و با محیط واقعی بالینی مطابقت دارد.
- کتاب حاوی تصاویر بالینی با کیفیت و متنوعی است که در بحث تشخیص های افتراقی بسیار کمک کننده است. استفاده ابتکاری از 

تصاویر شماتیک آسیب شناسی باعث فهم بهتر ارتباطات کلینیکوپاتولوژیک و تسهیل درک بیماری ها می شود.
-مطالب مهم در قالب باکس هایی مورد تاکید قرار گرفته است، که به خاطر سپردن نکات کلیدی  و نیز مراجعه سریع به آن را با یک 

نگاه اجمالی میسر می کند.
- در بخش خودآزمایی چندین مورد واقعی بیماری پوستی مورد بحث قرار گرفته که به نوعی استدالل بالینی دانشجو را تقویت می کند.
وجود ویژگی های فوق، این کتاب را به عنوان یک منبع اصلی درسی در برخی دانشگاه های معتبر بدل کرده و اینجانب را برآن داشت 
که ضمن ترجمه، آن را به جامعه پزشکی ایران معرفی نمایم. این نکته قابل ذکر است که هدف از ترجمه، تولید یک متن ادبی نبوده، بلکه 
سعی شده است حداکثر امانت داری در برگردان متن اصلی صورت گیرد؛ لذا مانند اکثر متون پزشکی، مطالب در قالب جمالت خالصه 
ولی پرمحتوا بیان شده است. از اساتید فرهیخته، پزشکان گرامی، و دانشجویان عزیز تقاضا دارم با نگاه موشکافانه این کتاب را نقادی و 

اینجانب را از نظرات ارزشمند ارشادی خود مطلع سازند.
در پایان از زحمات مدیریت سامانه اطالع رسانی چاپ و نشر ایران )انتشارات ارسطو( و پرسنل آن که در باب چاپ و انتشار این اثر 
با اینجانب همکاری کرده اند و نیز از کمیته تحقیقات دانشجویی، سرکار خانم حمیده رحیمی و جناب آقای امیر آریایی که در ترجمه 
مشارکت کردند، و نیز مدیر عامل و هیئت مدیره محترم شرکت گل افشان آرایش مخصوصا جناب آقای دکتر محمد گلشنی که هزینه های 

ترجمه و چاپ را تقبل نمودند، کمال تشکر را دارم.
مطالعه این کتاب را به دانشجویان پزشکی، پزشکان عمومی، و دستیاران سال های اول درماتولوژی توصیه می کنم و امیدوارم راهنمای 

بالینی مفیدی برای این عزیزان باشد.

با احترام - احمد رضا طاهری          
دانشیار گروه پوست دانشگاه علوم پزشکی مشهد         

بهار 1397           

به نام پروردگار بخشاینده مهربان

د



با نام و یاد و سپاس بیکران پروردگار یکتا که هر چه دارم از اوست؛

تقدیم به: 
روح پاک مرحوم پدرم که صبر و استقامت را به من آموخت،

مادر مهربانم که از هیچ لطف و محبتی دریغ نکرده است،
همسر عزیزم که اسطوره عشق و محبت و همواره مشوق و حامی من است،
پسر و دختر دلبندم که وجودشان شادی بخش زندگی و مایه دلگرمی است،

اساتید، دانشجویان، پزشکان، و بیماران.

بسمه تعالی
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مقدمه
)Introduction(

بخش 1

1
: مبانی درماتولوژی

نکات کلیدی

۱. خیلی از معاينات سرپايی به خاطر مشکالت درماتولوژيک است
پوستی  بیماری های  گروه  دو  به  می توان  را  بیماران  اصلی  شکايت   .2
)rashes( و راش ها )growths( تشخیصی تقسیم بندی نمود: رويش ها

چكيده
بیماری های پوستی شایع هستند و تعداد قابل توجهی از معاینات 
از  اندکی  تعداد  است.  درماتولوژیک  مشکالت  خاطر  به  سرپایی 
این بیماران توسط متخصصین پوست ویزیت می شوند؛ عمده بقیه 
موارد توسط پزشکان مراقبت اولیه )primary care physicians( و 
پزشک یاران )physician extenders( ویزیت می گردند. در بررسی 
انجام شده از کلینیک طب خانواده در کالج پزشکی دانشگاه ایالتی 
از  درصد   8/5 درماتولوژیک  اختالالت  که  دریافتیم  پنسیلوانیا، 
تشخیص ها را تشکیل می دهد. این میزان بروز در حوزه طب اطفال 
بیشتر است، به نحوی که تا 30 درصد کودکان به علت شرایط مرتبط 

با پوست ویزیت می شوند.
اگرچه هزاران اختالل پوستی توصیف شده است، تنها تعداد اندکی 
از آنها عامل عمده ویزیت بیماران به شمار می آید. هدف اصلی این 

متن آشنا کردن خواننده با این بیماری های شایع می باشد. برخی از 
اختالالت پوستی ناشایع و نادر به صورت خالصه در این کتاب 

بیان می شوند تا حیطه تشخیص افتراقی خواننده گسترش یابد.
بزرگ  گروه  دو  به  را  پوستی  بیماری های  ما  تشخیصی  رویکرد 
این   .)rashes( راش ها  و   )growths( رویش ها  می کند:  تقسیم 
یک  از  نگرانی  )اغلب  بیمار  اصلی  شکایت  براساس  گروه بندی 
پاتوفیزیولوژیک  فرایند  و  راش(  یک  عالمت  یا  پوستی  رویش 
واکنش  و راش یک  نئوپالستیک  تغییر  دهنده یک  نشان  )رویش 
التهابی در پوست است( می باشد. به عالوه، ارتباط بین نمای بالینی 
اختالل و فرایندهای پاتوفیزیولوژیک عامل بیماری، طرح تشخیص 

و انتخاب درمان مناسب را تسهیل می کند.
به زیرگروه هایی  مبتال  پوستی  مبنای جزء  بر  رویش ها و راش ها 
تقسیم می شوند. رویش ها تقسیم می شود به: اپیدرمال، رنگدانه ای، 
فاقد  و  واجد  انواع  به  راش ها  درمال.  پرولیفراتیو  پروسه های  و 
به  که  داریم  فصولی  همچنین  ما  می گردد.  تقسیم  اپیدرمال  جزء 
نشانه های  و  مخاطی،  غشاهای  ناخن ها،  مو،  اختالالت  اولسرها، 
در  خودآزمایی  فصل  می پردازد.  سیستمیک  بیماری های  پوستی 
درمانی  و  تشخیصی  اصول  تقویت  برای  را  فرصتی  متن  انتهای 

فراگیر فراهم می آورد.

این چيست؟

تصویر 2-1  راش- پسوریازیس.تصویر 1-1  رویش- مالنوم.

یا
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 )EPIDERMIS( اپيدرم

نکات کلیدی

۱. کراتینوسیت ها سلول های اصلي اپیدرم هستند
ترتیب اليه ها از پايین به باال: سلول های بازال يا پايه، اليه ی اسپینوزوم    .2

يا خاردار، اليه ی گرانولوزوم يا دانه دار و اليه ی کورنیوم يا شاخی
سلول های بازال، سلول های تقسیم شونده و تمايز نیافته اند   .۳

اليه ی اسپینوزوم شامل کراتینوسیت هايي است که توسط دسموزوم ها    .4
به يکديگر متصل شده اند

دانه های کراتوهیالین در اليه ی گرانولوزم ديده می شوند   .۵
اليه ی کورنیوم، سد فیزيکي اصلي به شمار می آيد   .6

تعداد و اندازه ی مالنوزوم ها و مالنوسیت ها، مشخص کننده ی رنگ    .۷
پوست هستند

اولین خط  و  مشتق شده اند  استخوان  مغز  از  سلول های النگرهانس،    .8
دفاعي ايمني پوست می باشند

۹. ناحیه ی غشاء پايه عاملی براي اتصال اپیدرم به درم محسوب می شود
دسموزومال  همی  صفحه  شامل  اصلي  فراساختاری  ناحیه ی  چهار   .۱0
فیبريل هاي  و  دنسا،  المینا  لوسیدا،  المینا  بازال،  کراتینوسیت های 
لنگری )anchoring fibrils( هستندکه در ناحیه زير المینا دنسا در درم 

پاپیلری قرار دارند

با  به درم،  اتصال  از محل  تقسیم می شود که  به چهار الیه  اپیدرم 
الیه ی سلول بازال آغاز و به آخرین سطح در الیه ی کورنیوم ختم 
شده است. سطح درمال اپیدرم، ناهموار است. برآمدگی های روبه 
به صورت  که  می شوند  نامیده   )rete ridges( ریِجز  رِیت  پایین 
سه بعدی شبیه قالب پنیر سوئیسي هستند و سوراخ های آن توسط 
این  است.  پرشده   )papillae( درم  شکل  گنبدي  برآمدگی های 
ساختار سبب می شود اپیدرم ازنظر فیزیکي تکیه گاه مناسبي براي 
درم محسوب شود و در قسمت هایی که در معرض حداکثر سایش 
و اصطکاک هستند، مثل کف دست و کف پا، قابل مشاهده تر هستند.
تقسیم  می شوند.  تمایز  و  دستخوش  تقسیم  اپیدرمال  سلول های 
سلولي در الیه ی سلول بازال و تمایز در الیه های باالیي آن صورت 

می گیرد.
تقسیم سلولي در اليه ی سلول بازال انجام می گیرد

محتويات فصل

•   اپیدرم 
•   ساختار  

•   ساير عناصر سلولي
•   اتصال اپیدرم-درم - ناحیه ی غشاء پايه 

•   درم
•   ضمايم پوست

•   چربي زيرپوستی

نکات کلیدی

۱. عملکرد اصلي پوست ايجاد سدی برای حفظ تعادل دروني  است
2. اپیدرم سد اصلي پوست است

چكيده
پوست عضوی بزرگ با میانگین وزن 4 کیلوگرم است و ناحیه ای به 
مساحت تقریبی 2 مترمربع را می پوشاند. نقش اصلي آن ایجاد سد 
در برابر محیط نامساعد و همچنین محافظت از بدن در برابر تأثیرات 
محیط خارج است. میزان باالي مرگ ومیر ناشي از زوال بخش زیادي 

از پوست توسط سوختگی ها، اهمیت پوست را نشان می دهد.
مانع اصلي توسط اپیدرم به وجود می آید. زیر این الیه، درم غنی 
از عروق وجود دارد که وظیفه ی محافظت و تأمین مواد را برای 
و  اعصاب  شامل  درم  همچنین  دارد.  تقسیم  حال  در  سلول های 
ضمایمی ازجمله: غدد عرق، فولیکول های مو و غدد سبابه است. 
ناخن ها نیز جزو ضمایم پوستي در نظر گرفته می شوند. سومین و 
زیرین ترین الیه، چربي زیرپوستی است. نقش همه ی این اجزاء در 

جدول )1-2( نشان داده شده است.

اجزاء پوست:
۱- اپیدرم                            2- درم

۳-  ضمايم پوستي                4- چربي زيرپوستی

کشد.  می  تصویر  به  را  آن  عملکرد  و  ساختار  پوستي،  بیماري 
هرگونه صدمه و نقص در پوست، عملکرد آن را تضعیف می کند. 
بیماری های پوستي با جزئیات بیشتر در فصل های بعد موردبررسی 

قرار خواهند گرفت.

ساختار و عملکرد پوست
)Structure and Function of the Skin(

2
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3  )EPIDERMIS( اپیدرم

فراساختاری،  دیدگاه  از  قابل مشاهده هستند.  نوري  میکروسکوپ 
از  که  هایي ساخته شده اند  از دسموزوم  بین سلولي  هاي  پل  این 
کراتین درون کراتینوسیت به وجود آمده است و از نظر عملکردي، 

سلول ها را به یکدیگر متصل می کنند )تصویر 2-2(.
کراتین سازي در اليه ی اسپینوزوم آغاز می شود.

   )Stratum Granulosum( الیه ی گرانولوزوم
فرآیند تمایز در الیه ی گرانولوزم یا الیه ی سلول گرانولر ادامه می یابد؛ 
که الیه ای است که در آن سلول ها کراتین بیشتري را کسب می کنند 
گرانول هاي  داراي  سلول ها  این،  بر  عالوه  می شوند.  مسطح تر  و 
نوري  میکروسکوپ  توسط  راحتي  به  که  هستند  متمایزي  تیره 
مشاهده می شوند و از کراتوهیالین )keratohyalin( تشکیل شده اند. 
پروتئین ها  این  از  یکي  است؛  پروتئین  دو  شامل  کراتوهیالین 
)filaggrin(فیالگرین پیش درآمد  که  شود  مي  نامیده  پروفیالگرین 
نقش  ماده  این  پیداست،  فیالگرین  نام  از  که  همان طور  است. 
ایفا می کند.  مهمي در تجمع  رشته های کراتین در الیه ی کورنیوم 
پروتئین دیگر، اینوولوکرین)involucrin( )مشتق از واژه التین برای           
"envelope”( نامیده می شود و نقش آن ساخت پوشش سلولي براي 
سلول های الیه ی کورنیوم است. ایکتیوز وولگاریس )ichthys، واژه 
است  ارثي  پوست خشک  وضعیت  یک  ماهي(،  معناي  به  یوناني 
بررسی  در  که  می آید  به وجود  فیالگرین  ناقص  تولید  دلیل  به  و 
الیه ی  به صورت  پوست  بیوپسی  روي  بر  نوري  میکروسکوپ 

گرانولر نازک و یا حذف شده، قابل مشاهده هست )شکل2-3(.
سلول های گرانولر شامل گرانول هاي الملر )lamellar( نیز هستند که 
توسط میکروسکوپ الکتروني قابل مشاهده هستند. گرانول هاي الملر 
متشکل از پلي ساکاریدها، گلیکوپروتئین ها و لیپیدهایي هستند که به 
فضاهاي بین سلولي وارد می شوند؛ درنتیجه این گونه به نظر می رسد 
که این گرانول ها به تشکیل سیماني که سلول های الیه کورنیوم را 
به یکدیگر متصل می کند، کمک می نمایند. آنزیم های تجزیه کننده 
نیز در سلول های گرانولر وجود دارند. این آنزیم ها مسئول تخریب 

احتمالي هسته های سلولي و اندامک های درون سلولی هستند.

که  است  ایمن  خود  بیماری  یک   – وولگاریس  پمفيگوس   2-2 تصویر 
جدایي  به  منجر  و  می شوند  ساخته  دسموزوم ها  علیه  بادی ها  آنتی  آن  در 

کراتینوسیت ها در الیه ی اسپینوزوم می گردند.

جدول 1-2     عملکرد پوست

ساختار مسئولعملكرد
سد

• فیزيکي
• نوري
• ايمني

اپیدرم
• اليه ی کورنیوم

• مالنوسیت ها
• سلول های النگرهانس

درمبستر محکم و انعطاف پذير

رگ هاي خونيتنظیم دما
غدد عرق اکرين

اعصابحسي
ناخن هاگرفتن اشیاء

موزيبايي
غدد سباسهنامشخص

چربي زير پوستیعايق در برابر سرما و آسیب پذيري
چربي زير پوستیمنبع کالري

ساختار
)Basal Cell Layer( الیه ی سلول بازال

سلول های بازال، سلول های تقسیم شونده و غیر تمایزیافته هستند. 
سلول های بنیادی )stem cells( پوست در الیه بازال در اپیدرم بین 
فولیکولی جای گرفته اند، و باعث ایجاد کراتینوسیت ها می شوند. 
سلول  الیه ی  از  دختر  سلول های  نرمال،  پوست  تعادل  حالت  در 
بازال به طرف باال حرکت و فرآیند تمایز را آغاز می کنند. تقسیم 
سلولي در پوست سالم و طبیعی باالتر از الیه ی سلول بازال انجام 
نمی شود. تقریبًا در طول دو هفته سلول ها از الیه ی سلول بازال به 
باالي الیه ی سلول گرانولر می رسند و پس از آن دو هفته دیگر نیز 
طول می کشد تا سلول ها از الیه ی کورنیوم عبور کرده و به سطح 
پوست رسیده و سرانجام در آنجا پوست اندازی کنند. جراحت و 

التهاب میزان تقسیم و بلوغ را افزایش می دهند )تصویر2-1(
)Stratum Spinosum( الیه ی اسپينوزوم

الیه ی اسپینوزوم روي الیه ی بازال قرار دارد و از کراتینوسیت هایی 
تشکیل شده است که از سلول های بازال زیرین خود متمایز هستند.  
تولید  است  فیبري  پروتئین  نوعي  که  را  کراتین  کراتینوسیت ها، 
شاخي  کورنیوم  الیه ی  اصلي  عنصر  پروتئین،  نوع  این  می کنند. 
هست. اصطالح الیه ی اسپینوزوم از"spines” یا پل های بین سلولي 
توسط و  شده  گسترده  کراتینوسیت ها  بین  که  است  گرفته شده 

تصویر 1-2  پسوریازیس- یک نوع اختالل خود ایمنی که با ضخیم شدن 
اپیدرم و افزایش پوسته مشخص می شود.
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اليه ی کورنیوم سد فیزيکي اصلي می باشد.

میکروبیوم )microbiome( پوست نیز می تواند به عنوان خارجی ترین 
در  بهتر  تکنولوژی های  کمک  با  شود.  گرفته  نظر  در  اپیدرم  الیه 
متاژنومیک، نقش میکروبیوم در حاالت سالمت و  توالی و  زمینه 
بیماری انسان به طور فعال بررسی شده است. آن یک نقش فعال در 

تعدیل پاسخ ایمنی میزبان به عوامل پاتوژن بازی می کند.
بنابراین اپیدرم از سلول هایی تشکیل شده است که در الیه ی سلول 
بازال )بازال سل ها( تقسیم و در الیه های بعدي )کراتینوسیت ها( 
کراتینه می شوند و نهایتًا به سلول های مرده و پرشده از کراتین در 

الیه ی کورنیوم تبدیل می شود.
سایر عناصر سلولي 

عالوه بر سلول های بازال و کراتینوسیت ها، دو سلول دیگر نیز در 
اپیدرم وجود دارد: سلول های مالنوسیت و النگرهانس.

)Melanocytes( مالنوسيت ها
تولیدکننده  و   )dendritic( دندرتیک  سلول های  مالنوسیت ها 
رنگ دانه هستند که در الیه ی سلول بازال قرار دارند )تصویر 2-4 
و 5-2( و پوست را در برابر پرتوهای فرابنفش محافظت می کنند. 
افرادي که رنگ دانه های کمي دارند، بیشتر در معرض آسیب نور 
دندریت ها  دارند.  قرار  پوستي  سرطان های  همچنین  و  خورشید 
عبور  مجاری  به  صورت  و  شده  گسترده  اسپینوزوم  الیه ی  تا 
گرانول های رنگ دانه به کراتینوسیت هاي مجاور مورداستفاده قرار 
می گیرند. این گرانول ها مالنوزوم و رنگ دانه درون آن ها مالنین 
نامیده می شود که از تیروزین ساخته شده اند. مالنوزوم ها غالبًا روي 

هسته واقع شده اند تا از DNA محافظت نمایند.
همه افراد از نژادهاي مختلف، تعداد مالنوسیت هاي یکساني دارند. 
تفاوت در رنگ پوست بستگي به: )1( تعداد و اندازه مالنوزوم ها و )2( 
انتشار آن ها در پوست دارد. مالنوزوم ها در پوست هایی که رنگ تیره 
دارند در مقایسه با پوست های روشن تر، بزرگ تر و فراوان تر هستند. 
تولید رنگ دانه  را  تا  نور خورشید مالنوسیت ها را تحریک می کند 
افزایش دهند و مالنوزوم هاي خود را به صورت گسترده تر منتشر کنند.

 )Langerhans Cells(سلول هاي النگرهانس
سلول های النگرهانس سلول های دندرتیک پوست هستند که نقش 
ایمني را ایفا می کنند )تصویر 4-2(. این سلول ها از مغز استخوان 
منشاء گرفته و حدود 5% از سلول های پوست را تشکیل می دهند. 

تصویر 3-2  ایكتيوزیس وولگاریس – یک وضعیت پوست خشک ارثی خود 
ایمن شایع است که به علت نقص در تولید فیالگرین به وجود می آید. به 

شکل "ماهي مانند" پوسته در لبه ی قدامي ساق پا توجه نمائید.

سلول های گرانولر،  متشکل از کراتوهیالین  و گرانول های الملر هستند.

)Stratum Corneum( الیه ی کورنيوم
سلول های  بین  قابل توجه  و  ناگهانی   )transition( گذار  یک 
باالي الیه ی سلولي گرانولر و سلول های  قابل رشد در  هسته دار 
در  سلول ها   .)2-4 )تصویر  دارد.  وجود  کورنیوم  الیه ی  مرده 
مانند  الیه ی کورنیوم به صورت پوشش های)envelopes( صفحه 
بزرگ، مسطح، چندوجهی و پرشده از کراتین هستند. این سلول ها 
ضخامت  و  انباشته شده اند  روی هم  عمودي  الیه های  به صورت 
آن ها در اکثر سطوح بدن حدود 15 تا 25 الیه و در کف دست ها و 
کف پاها حدود 100 الیه است. این سلول ها مانند دیواري آجري 
توسط سیماني غني از لیپید به یکدیگر متصل شده اند. پوشش های 
یک  کورنیوم،  الیه ی  در  کراتینیزه  و  محکم  انباشته شده  روی هم 
اصلي  فیزیکي  سد  که  می کنند  ایجاد  را  نفوذناپذیر  تقریبًا  سطح 

پوست را تشکیل می دهد.

 
تصویر 4-2  اپيدرم.



5 )DERMIS( درم

در  ایمنی  خود  تاولی  بیماری  شایع ترین  بولوز-  پمفيگوئيد   2-6 تصویر 
دِسموزوم.  همی  ایمونولوژیک  هم گسستگی  از  دلیل  به  سالخوردگان  میان 
توجه  است،  کاراکتریستیک  محل  یک  که  ران  داخلی  ناحیه ی  تاول های  به 

داشته باشید.

 )lucid( ناحیه ای نسبتًا شفاف  )lamina lucida( المینا لوسیدا )2(
که توسط فیالمان هاي لنگری ظریفي قطع شده و همی دسموزوم 

سلول های بازال را به المینا دنسا متصل می کند.
است  متراکم  الکترون  ناحیه ای   )lamina densa( دنسا  المینا   )3(
گرفته،  منشاء  اپیدرمال  سلول های  از  که   IV نوع  کالژن  از  که 

تشکیل شده است.
فیبري  رشته های  که   )anchoring fibrils( لنگری  فیبریل هاي   )4(
ضخیمي هستند و از کالژن نوع VII تشکیل شده اند. این رشته ها در 
ناحیه ی ساب المینا دنساي درم پاپیلری قرار دارند. ناحیه ی غشاء 
پایه بین اپیدرم و درم مانند چسب عمل می کند و محل ایجاد تاول 
ساختار،  بنابراین،   .)2-6 )تصویر  می باشد  زیادي  بیماری های  در 
ترکیب و مکانیسم ایمني غشاء پایه همچنان به دقت تحت بررسي 

و تحقیق است.
)DERMIS( درم

نکات کلیدی

يکپارچگی ساختاری به وجود می آورد و از لحاظ زيستي فعال است  .۱
2. عناصر اولیه ی بافت درم، کالژن، االستین و ماتريکس اکسترا فیبريلر 

)extrafibrillar matrix( است
را  خشک  پوست  وزن  از   %۷0 و  است  درم  اصلي  عنصر  کالژن   .۳

تشکیل می دهد

درم ساختاری سخت ولی ارتجاعی ا ست که شامل رگ های خوني، 
ساختاری  یکپارچگی  درم  می شود.  پوستي  ضمایم  و  اعصاب 
به وجود می آورد و از لحاظ زیستي فعال است؛ به این معنی که 
عملکرد سلولي را تنظیم و تعدیل می کند )یعني نوسازی بافتی انجام 
می دهد(. ضخامت آن  بین 1 تا 4 میلی متر است و از اپیدرم که در 
بیشتر قسمت ها ضخامتي به اندازه ی کاغذ دارد بسیار ضخیم تر است 
)شکل 7-2(. بافت آن از رشته های کالژن )عناصر اصلي(، رشته های 
االستیک و ماده زمینه ای )که اینک ماتریکس اکسترا فیبریلر نامیده 
درمال  فیبروبالست های  به وسیله  که  است  تشکیل شده  می شود(، 
تشکیل  را  خشک  پوست  وزن   %70 کالژن  می شوند.  تشکیل 

تصویر 5-2  ویتيليگو – یک بیماري خود ایمن که منجر به زوال مالنوسیت ها 
می شود.

ضمن بررسي با میکروسکوپ الکتروني، گرانول های کاراکتریستیک 
النگرهانس  سلول های  می شوند.  نمایان  تنیس"  "راکت  شکل  به 
لنفوسیت ها  به  را  آنتی ژن ها  و  هستند  بافتی  ماکروفاژهای  شبیه 
معرفی می کنند، که توسط گیرنده های اختصاصی سطحی با آن ها 
تعامل می نمایند. به همین ترتیب، سلول های النگرهانس، عناصر 

مهم سد ایمني در پوست به شمار می آیند.

سلول های النگرهانس اولین خط دفاعي ايمني پوست هستند.

  )Merkel Cells( سلول هاي مرکل
این  تعداد  واقع شده اند.  بازال  سلول  الیه ی  در  مرکل  سلول های 
سلول ها در کف دست ها و پاها بیشتر است و توسط دسموزوم ها 
به عنوان  مرکل  سلول های  شده اند.  متصل  کراتینوسیت ها  به 
یک  مرکل،  سلول  کارسینوم  می کنند.  عمل  مکانیکي  گیرنده های 
سرطان نادر با میزان مرگ ومیر باال است که در فصل 5 موردبررسی 

قرارگرفته است.
اتصال اپيدرم-درم - ناحيه ی غشاء پایه

) DERMAL–EPIDERMAL JUNCTION – THE 
BASEMENT MEMBRANE ZONE (    
فاصله ی بین اپیدرم و درم، ناحیه ی غشاء پایه نامیده می شود. این 
ظریف  یک خط  به صورت  فقط  نوري  میکروسکوپ  زیر  ناحیه 
نمایان می شود ولي در زیر میکروسکوپ الکتروني چهار ناحیه آن 

از یکدیگر متمایز هستند.
همی  به  بازال  کراتینوسیت هاي  در  کراتین  فیالمان های   )1(
متراکم  الکترون  )واحدهاي   )hemidesmosomes( دسموزوم ها 
)electron-dense(( متصل می شوند که به نوبه ی خود به فیالمان هاي 

لنگری )anchoring filaments( در المینا لوسیدا متصل می شوند.
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از  الیه ای  و  شده اند  منشعب  درم  در  خوني  رگ های  و  اعصاب 
چربي زیرپوستی در زیر آن قرارگرفته است )تصویر 2-9(

پایانه های آزاد عصبی، مهم ترین گیرنده های حسي هستند

)Nerves(اعصاب
المسه،  حس  بدون  است.  حسي  گیرنده  اصلی ترین  پوست 
حرارت و درد، زندگي از جذابیت کمتري برخوردار خواهد بود 
پایانه های  توسط  پوست  در  حواس  می شود.  نیز  خطرناک تر  و 
مثل  ساختاري  ازلحاظ  که  پیچیده تری  گیرنده های  و  عصبی  آزاد 
گویچه ها )corpuscular( هستند شناسایي می شوند. پایانه های آزاد 

عصبی گسترده تر و مهم تر هستند. 

Papillary dermis

Reticular dermis

تصویر 8-2  درم پاپيلری- رشته های نازک و سست کالژن. درم رتیکولر-  
رشته های ضخیم و متراکم کالژن.

می دهد. رشته های کالژن و االستیک، پروتئین های فیبري هستند که 
ماتریکس اسکلتي قوي ولي سازگار را تشکیل می دهند. در باالترین 
قسمت درم )papillary dermis(، رشته های کالژن ظریف هستند و 
 reticular( درم  دیگر  بخش  در  مرتب شده اند.  آزادانه تر  به صورت 
گرفته اند  قرار  فشرده  به صورت  و  هستند  قطور  رشته ها   )dermis

)شکل 8-2(. رشته های االستیک عمدتاً در بخش درم رتیکولر قرار 
گرفته اند؛ این رشته های االستیک در آنجا نسبت به رشته های کالژن 
ظریف تر هستند و آزادانه تر مرتب شده اند. ماتریکس اکسترا فیبریلر، 
فضاي بین رشته ها را پر می کند. این ماتریکس ماده ای غیر فیبري 
است که از چندین مولکول موکوپلي ساکارید تشکیل شده است، 
درمجموع، همه ی این مولکول ها پروتئوگلیکان یا گلیکوزآمینوگلیکان 
نامیده می شوند. ماتریکس اکسترا فیبریلر، کیفیت سیال تری را به درم 
می بخشد که بدین ترتیب، حرکت مایعات، مولکول ها و سلول های 

التهابي را آسان تر می کند. 

عناصر ساختاري درم:
۱- کالژن 

2- رشته هاي االستیک
۳- ماتريکس اکسترا فیبريلر

تعداد  و  فعالیت  افزایش   - سيستميک  اسكلرودرمای     2-7 تصویر 
فیبروبالست ها باعث تولید کالژن اضافي می شود و این امر منجر به ضخیم 

شدن پوست می گردد.

تصویر 9-2  درم و چربی زیرپوستی.



7 )SمIN APPENDAGES(ضمائم پوستي

)SKIN APPENDAGES(ضمائم پوستي

نکات کلیدی

غدد اکرين به تعديل دماي بدن کمک می کنند   .۱
غدد عرقي آپوکرين براي رشد خود به آندروژن ها وابسته هستند   .2

 )non-permanent( ۳. سلول های بنیادی فولیکول مو، بخش غیر دائمی
در چرخه ی فولیکول مو را بازسازي می کنند

4. غدد سباسه تحت کنترل آندروژن هستند
ناخن ها نیز مانند موها از کراتین ساخته شده اند   .۵

فولیکول های  آپوکرین،  و  اکرین  عرق  غدد  شامل  پوستي  ضمایم 
مو، غدد سباسه و ناخن ها هستند. این ضمایم از پوست سرچشمه 

می گیرند ولي غیر از ناخن، همگي در درم قرارگرفته اند.
)Eccrine Sweat Glands( غدد عرق اکرین

افرادي که در  یا  دارند و  فیزیکي زیادي  فعالیت  افرادي که  براي 
آب وهوای گرم زندگي می کنند، غدد عرق اکرین مهم ترین ضمایم 
حرارتي  و  هیجانی  محرک های  توسط  که  شده  محسوب  پوستي 
تحریک می شوند. تحریک عصبی کولینرژیک مسئول ترشح اکرین 
  A نوع  بوتولینوم  توکسین  اینترادرمال  تزریق  است.  فیزیولوژیک 
)ا)Botox( از طریق مهار فعالیت استیل کولین به درمان هیپرهیدروز 

زیر بغل کمک می کند. غدد عرق اکرین به تعادل در حرارت بدن 
کمک می کنند. به این صورت که عرق را به سطح پوست هدایت 
می کنند و فرآیند خنک شدن توسط تبخیر عرق صورت می گیرد. 
دو تا سه میلیون غدد عرق اکرین در سراسر بدن پراکنده شده که 
لیتر عرق را دارند. بخش ترشحی غدد  ظرفیت ترشح روزانه 10 
عرق، لوله ای کالف مانند است که در بخش پائیني درم قرار دارد. 
درنهایت  و  انتقال یافته  درم  در طول  عرق  مجراي  طریق  از  عرق 
در  ترشح شده  عرق   .)2-11 )تصویر  می کند  باز  پوست  به  راهي 
بخش گالندولر، ایزوتونیک با پالسمای خون است، ولی به دلیل 
پوست  از  خروج  زمان  در  الکترولیت ها،  داکتال  مجدد  جذب 
هیپوتونیک می شود. بنابراین سیستم تعریق مکانیزمي شبیه به کلیه 
دارد. یعني ترشح گالندولر )گلومرولر( با جذب مجدد داکتال دنبال 

می شود. 

تحت  و  می کنند  کمک  حرارت  درجه  تعديل  به  اکرين  عرق  غدد 
عصب رسانی کولینرژيک هستند

)Apocrine Sweat Glands( غدد عرق آپوکرین
در انسان ، غدد عرق آپوکرین براي رشد، به آندروژن وابسته اند و 
مفیدي  و  شناخته شده  نقش  ولي  بدن هستند  بوي  مسئول  اگرچه 
باکتری های  فعالیت  دلیل  به  عرق  بوي  درواقع  نمی کنند.  ایفا  را 
سطح پوست بر روی عرق آپوکرین ترشح شده که خودش ماده ای 
زیر  در  اصوالً  آپوکرین  عرق  غدد  می آید.  وجود  به  است  بی بو 
بغل و نواحي آنوژنیتال قرارگرفته اند. عضو ترشحي غده آپوکرین 
نیز لوله ای پیچیده است که در بخش زیرین درم قرارگرفته است.           

تصویر 10-2  هرپس زوستر – بازفعالی ویروس واریسال-زوستر در گره های 
عصب حسي، منجر به ایجاد بثورات درماتومال وزیکولر و دردناک می شود.

تصویر 11-2  غده عرق، غده آپوکرین و فوليكول مو با غده سباسه.

که  است  )درماتومال(  سگمنتال  به صورت  پوست  عصب دهی 
همپوشاني زیادی بین این قسمت ها وجود دارد )تصویر 2-10(.

)Blood Vessels( رگ هاي خوني
رگ های خوني در پوست دو وظیفه ی مهم دارند: تعادل دما و تغذیه. 
اپیدرم هیچ منبع خوني دروني ندارد به همین دلیل به انتشار مواد 
مغذي و اکسیژن از رگ های درم پاپیلر وابسته است. رگ های خوني 

در درم، بافت های همبند و ضمایم داخل آن را نیز تأمین می کنند.

وظايف رگ هاي خوني:
۱- منبع مواد غذايی

2- تنظیم دما 

با  مرتبط  افقي  شبکه ی  دو  به صورت  پوست  عروقی  سیستم 
قرار  پاپیلر  درم  پایین  لبه ی  در  سطحي  شبکه ی  است.  یکدیگر 
دما  تعدیل  است.  واقع شده  رتیکولر  درم  در  زیرین  و شبکه  دارد 
توسط شنت هایي که بین شبکه ها قرارگرفته اند صورت می پذیرد. 
افزایش جریان خون در شبکه ی سطحي منجر به از دست دادن دما 
باعث حفظ  زیرین  شبکه ی  در  جریان خون  درحالی که  می شود؛ 

گرما می شود.
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تصویر 12-2  آلوپسی آرئاتا – شرایط خود ایمني است که منجر به تاسي 
دایره مانند غیر اسکاری می شود.

انتهاي  در  جدید  موي  ماتریکس  مو،  فولیکول  بنیادی  سلول های 
فولیکول تشکیل و چرخه دوباره تکرار می گردد )تصویر 2-12(. 
همیشه 80 تا 90 درصد از موي سر در مرحله آناژن و 10 تا 20 در 
صد در مرحله تلوژن قرار دارند. بنابراین میزان ریزش موي طبیعي 

روزانه 25 تا 100 تار مو می باشد.

معموالً میزان ريزش مو روزانه 2۵ تا ۱00 تار می باشد.

همان گونه که در تصویر )11-2( نشان داده شده است، فولیکول های 
مو در درم به صورت زاویه دار قرارگرفته اند. عضله ی راست کننده 
موي متصل به آن در عکس مشخص نیست. هنگامی که این عضله 
منقبض می شود، مو به صورت عمودي قرار می گیرد و به اصطالح 
مو بر تن راست می شود. سلول های بنیادی فولیکول مو در منطقه 
برآمده )bulge( فولیکول، یعني بخشي که عضله ی راست کننده مو به 
فولیکول مو می چسبد، قرارگرفته اند. سلول های بنیادی براي بازسازي 
بخش غیر دائمی در چرخه ی فولیکول مو داراي اهمیت هستند و در 

بازسازی سلول های اپیدرم نقش ایفا می کنند.
)Sebaceous Glands( غدد سباسه

غدد سباسه ماده ای روغني به نام سبوم تولید می کند که کارکرد آن 
هنوز مشخص نیست. درواقع پوست کودکان و پوست کف دست 

و کف پاي بزرگساالن که فاقد سبوم هستند، کارایی خوبي دارند.
که  درجاهایی  و  بوده  پیلوسباسه  واحد  از  بخشي  سباسه،  غدد   
فولیکول های مو قرارگرفته اند، یافت می شوند. عالوه بر این، غدد 
سباسه نابجا بر روي غشاء مخاطی دیده می شوند. در آنجا ممکن 
است این غدد پاپول هاي کوچک زردرنگی به نام لکه های فوردایس 
)Fordyce spots( را به وجود آورند. غدد سباسه بیشتر در پوست 
سروصورت و تا حدي نیز در بخش باالتنه وجود دارند. اندازه این 
غدد و همچنین میزان ترشح آن ها تحت کنترل آندروژن است. غدد 
سباسه در نوزادان تازه متولدشده به دلیل هورمون های مادري بزرگ 
هستند ولي در مدت چند ماه کوچک می شوند )تصویر 2-13 (. 
هاي  آندروژن  تحریک  براثر  نوجواني  از  قبل  سنین  در  غدد  این 
فوق کلیوي دوباره بزرگ می شوند و در سن بلوغ وقتی که آندروژن 

گونادي تولید می شود، به اندازه بزرگ و کامل خود می رسند.

غدد سباسه به آندروژن وابسته هستند.

باقي می مانند؛  نخورده  اکرین، دست  در غدد  ترشحي  سلول های 
 )apical( درحالی که این سلول ها در غدد آپوکرین، بخش مجرایي
خود را به عنوان بخشي از ماده تولیدي از دست می دهند )تصویر 
11-2(. سپس مجراي آپوکرین عرق ترشح شده را به بخش میاني 

فولیکول مو هدایت کرده و ازآنجا به سطح پوست می رسد.

فعالیت باکتری ها بر روي عرق آپوکرين باعث بوي بدن می شود

)Hair Follicle(فوليكول مو
در بیشتر پستانداران، مو نقش محافظ را ایفا می کند. ولي در انسان  

نقش زیبایي بخشی دارد.
 فولیکول های مو در کل سطح بدن به غیراز کف دست ها و کف 

پاها پراکنده شده اند. موها در دو اندازه وجود دارند:
1( موهاي ویلوس )vellus(؛ که موهایي کوتاه، نازک بارنگ روشن 

هستند که به سختی دیده می شوند.
از  تیره تر  و  بلندتر  ضخیم تر،  که   )terminal( ترمینال  موهاي   )2

موهاي کرکی هستند.
 در بعضی از قسمت ها، موهاي ترمینال تحت تأثیر هورمون ها قرار 
دارند و تا سن بلوغ ظاهر نمی شوند، مانند ریش در مردان و موهاي 

زیر بغل و پوبیس در هر دو جنس.
انواع مو:

ويلوس )روشن و نازك(  -۱
ترمینال )تیره و ضخیم(  -2

فولیکول مو را می توان یک نوع انواژیناسیون)invagination( خاصی 
از پوست در نظر گرفت )تصویر11-2( که جمعیت سلول های آن 
در پایین مو )hair bulb( به صورت فعاالنه تری نسبت به سلول های 
بازال در پوست طبیعی همانندسازی می کنند. این سلول ها ماتریکس 
مو را به وجود می آورند. سلول های ماتریکس مانند سلول های بازال 
در اپیدرم، ابتدا تقسیم شده و سپس تمایز می یابند و درنهایت کراتین 
ساقه ی مو را تشکیل می دهند. مالنوسیت های موجود در ماتریکس، 
رنگ دانه می سازند که تعداد آن ها رنگ مو را تعیین می کند. همان طور 
که سلول های ماتریکس به تقسیم شدن ادامه می دهند مو به بیرون 
هل داده می شود و از پوست به میزان حدود یک سانتی متر در ماه 
خارج می شود. رشد مو در هر فولیکول منفرد به صورت دوره ای 
 )catagen( مرحله ی انتقالی ،)anagen( است؛ یعني مرحله ی رشد
و مرحله ی استراحت )telogen(. مدت زمان هر مرحله در هر بخش 
از بدن متفاوت است. مثاًل در پوست سر، مرحله ی آناژن در افراد 
مختلف متفاوت است. این مسئله توضیح می دهد که چرا در بعضي 

افراد رشد مو نسبت به دیگران طوالنی تر است.
و  )کاتاژن(  انتقالی  )آن��اژن(،  رشد  مرحله ی  شامل  مو  رشد  دوره 

استراحت )تلوژن( می باشد.

مو  فولیکول  و  می شود  متوقف  رشد  آناژن،  مرحله ی  پایان  در   
وارد مرحله ی کاتاژن و تلوژن می شود. در طول این مرحله، بخش 
ماتریکس و دوسوم بخش پایین فولیکول مو چروکیده می شود و 
با مزانشیمی  تعامل  از طریق  می افتد. سپس  فولیکول  درون  موي 
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پوست  معموالً  که  است  التهابي  یک وضعیت  پالن–  ليكن    2-15 تصویر 
و غشاء مخاطی را درگیر می کند، ولي می تواند بر ماتریکس ناخن نیز تأثیر 

بگذارد و باعث ناخن دیس تروفیک شود.

ساق  روي  بر  بیشتر  زیرپوستی  ندول های  ندوزوم-  اریتم    2-16 تصویر 
زنان پس از شروع مصرف قرص های کنترل بارداري دیده می شود که براثر 
التهاب متمرکز در سپتوم هاي فیبروزي که سلول های چربي یا لوبول ها را جدا 

می کنند، به وجود می آید.

چهار ناحیه ی اپیتلیال مرتبط با ناخن ها:
از  محافظت  به   )proximal nail fold( ناخن  پروگزیمال  چین   .1
تولید  بخش  این  در  که  کورنیوم  الیه ی  می کند.  کمک  ماتریکس 

می شود کوتیکول را می سازد.
2. ماتریکس )matrix( به واسطه داشتن سلول های با تقسیم سریع و 
کراتینیزه شونده، صفحه ی ناخن را می سازد. عمده ماتریکس  بیشتر 
انگشتان  از  ناخن قرار دارد؛ ولي در بعضي  زیر چین پروگزیمال 
)مخصوصًا شست دست( زیر صفحه ی ناخن نیز گسترده می شود 
قسمت  است.  قابل مشاهده  سفید   )lunula( ماهک  به صورت  و 
را تشکیل می دهد و  ناخن  ماتریکس، روی صفحه ی  پروگزیمال 
قسمت دیستال آن، بخش زیرین صفحه ی ناخن را درست می کند 

)تصویر 2-15(.

را  پیلوسباسه  واحد  که  است  اختالل شایعی  نوزادي-  آکنه  تصویر 2-13  
درگیر می کند. آندروژن هاي مادري در آکنه مؤثر هستند.

تصویر 14-2  ناخن طبيعی.

می شوند          ترشح  کاماًل  سباسه  غدد  در  لیپید  از  انباشته  سلول های 
ترکیب  بسازند.  سبوم  بتوانند  تا   )holocrine secretion(
خود  به  را  لیپیدها  ساختار  از  اعظمی  بخش  که  تری گلیسیرید 
سبوم،  می شود.  یافت  سباسه  غدد  سلول های  در  داده،  اختصاص 
از غدد سباسه به فولیکول های مو راه می یابد )تصویر 11-2( و از 

آنجا به طرف سطح پوست هدایت شده و خارج می شود.
)Nails( ناخن ها

ماتریکس  از  که  ساخته شده اند،  کراتین  از  موها  مانند  ناخن ها، 
سلول های پوست در حال تقسیم به وجود می آید )تصویر 2-14(. 
البته ناخن ها سخت و صاف هستند و روي سطح پوست واقع شده اند. 
قرارگرفته اند،  دست وپا  انگشتان  نوک  در  ناخن ها  این که  دلیل  به 

قدرت مانور براي گرفتن و بلند کردن اشیاء را افزایش می دهند.

ناخن ها از کراتیني که در ماتريکس تولیدشده اند، به وجود می آيند.

سطح روی ناخن ساختاري سخت و نیمه شفاف دارد که از کراتین 
ساخته شده است. ضخامت ناخن بین 0/3 تا 0/65 میلی متر است. 
و  است  میلی متر   0/1 روزانه حدود  دست  ناخن های  رشد  میزان 

سرعت رشد ناخن های پا اندکی کمتر از آن است.
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مقاومت محیطی به انسولین دارند، شاهدي بر این ادعاست. شواهد 
 )adipose(اخیر مطرح کننده نقش سلول های بنیادی مشتق از چربی
برابر  در  محافظت  و  مو،  فولیکول  حمایت/رشد  زخم،  ترمیم  در 
زیرپوستی،  چربي  الیه ی  درون  باشد.  می  آفتاب  از  ناشی  پیری 
تجمعات سلول های چربي )lipocytes( توسط سپتوم هاي فیبروزی 
که رگ های خوني و اعصاب از آن ها عبور کرده اند، جدا می شوند 

)تصویر 2-16(.

چربي زير پوستي:

عايق بندی می کند  .۱
ضربه گیر است  .2

منبع ذخیره انرژي است  .۳
ازلحاظ زيستي فعال است  .4

تولید  کراتین  جزئي  مقدار  به   )nail bed( ناخن  بستر  اپتلیوم   .3
می کند که محکم به انتهاي صفحه ی ناخن متصل می شوند. رنگ 

صورتي ناخن به دلیل عروقي بودن درم در بستر ناخن است.
4. اپیدرم هیپونیشیوم )hyponychium(، در زیر لبه ی آزاد صفحه ی 
ناخن قرارگرفته است. الیه ی کورنیومي که در آنجا تولید می شود، 
کوتیکولي می سازد که انتهای بستر ناخن و صفحه ی آن را به هم 

می چسباند.
 )SUBCUTANEOUS FAT( چربي زیر پوستي

الیه ای از چربي زیرپوستی بین درم و فاسیای زیر آن قرار دارد. 
این چربي بدن را در برابر سرما عایق بندی می کند؛ مثل بالشتک، 
بافت های عمقی بدن را در برابر ترومای بالنت حفظ کرده؛ و یک 
از  که  بدن محسوب می شود. سلول های چربي  براي  انرژي  منبع 
هورموني  پیام رسانی  در  مهمي  نقش  هستند،  فعال  زیستي  لحاظ 
که  چاقی  نوجوانان  و  کودکان  در  متابولیک  اختالالت  دارند؛ 


