
 میان در ویژه به كه است عفونی بیماری یك سلولیت

 توجهی بی خود ساده پوستی های زخم به كه افرادی

 این اصلی علت. شود می دیده وفور به كنند، می

 كه است زخم مناسب بهداشت رعایت عدم بیماری،

 جدی عوارض به تواند می درمان، عدم صورت در

. شود منجر

 بهداشت و شود می زخم پوست از ناحیه یك وقتی

 محل از ها باكتری شود، نمی رعایت درستی به آن

 و شوند می پوست تر عمقی های بافت وارد زخم

 شدت به شده، عفونی ناحیه. كنند می عفونت ایجاد

 كنید، لمس را آن اگر و شود می قرمز و كند می ورم

. است دردناك و گرم كامال

 و كند پیدا پیشرفت سرعت به تواند می عفونت این

 محل بیشترین. كند درگیر را بیشتری مناطق

 ولی است صورت یا پا دست، پوست درگیری،

 بدن از دیگری قسمت هر پوست تواند می سلولیت

 حتی درمان عدم صورت در. كند درگیر نیز را

 پوست زیر كه هایی بافت به عفونت است ممكن

 و خون جریان وارد و كند حمله نیز دارند قرار

 عفونت این. شود تب ایجاد باعث و دهش لنفاوی غدد

 خطر به هم را بیمار جان نشود، درمان اگر منتشر

 از درست مراقبت دلیل، همین به. اندازد می

. دارد بسیاری اهمیت ساده، های زخم

 یا و حشرات از خاصی های گونه گزش حتی

 به را بیماری عامل  باكتری تواند می نیز ها عنكبوت

 و خشك بسیار پوستی نواحی .كند منتقل بدن داخل

 ورودی نقطه یك عنوان به توانند می هم شكننده

 به كه مواردی از یكی. كنند عمل ها باكتری برای

 شود، می دست سلولیت به ابتال باعث شایع طور

. است گرفتگی گاز دلیل به دست بریدگی

 دیگری عوامل زخم، بهداشت رعایت عدم بر عالوه

 به ابتال خطر شوند یم باعث كه دارند وجود هم

 عبارتند عوامل این از برخی. یابد افزایش سلولیت

 خون گردش سیستم كارایی سن، افزایش با: سن: از

 به سفید های گلبول موقع به تحویل برای شما

. یابد می كاهش عفونت، دچار های بافت

 از مناطقی در بویژه پوستی های آسیب نتیجه در

 به توانند می است، ضعیف خون جریان كه بدن

: ایمنی سیستم ضعف. شوند منجر سلولیت

 كنند می ضعیف را ایمنی سیستم كه هایی بیماری

 به ابتال خطر خون، های سرطان یا و ایدز نظیر

 داروهای از استفاده. كنند می بیشتر را سلولیت

 یا و سیكلوسپورین مثل ایمنی كننده سركوب

 به ابتال به نسبت را افراد هم پردنیزولون

. كند می تر حساس سلولیت نظیر هایی عفونت

 سیستم شدن مختل موجب دیابت به ابتالء: دیابت

 طی در. شود می ها عفونت خطر افزایش و ایمنی

 نسبت كه است نواحی از یكی پوست بیماری، این

 همچنین دیابت. شود می تر حساس ها عفونت به

 روی بر مزمنی های زخم بروز به منجر تواند می

 عنوان به توانند می نیز ها زخم این كه شود پاها

. كنند عمل ها باكتری برای ورودی مسیرهای

 بیماری این در شده پاره های تاول بروز: مرغان آبله

 ورود افزایش جهت عاملی عنوان به تواند می ، شایع

 را پوستی های زخم.كند عمل بدن داخل به ها باكتری

  شما نگیریداگر ساده

 قرمز، نواحی بدنتان، از سمتیق هر پوست روی

 موقع همان كردید، مشاهده گرم یا دردناك، متورم،

 اینكه بدون ها وقت خیلی. كنید مراجعه پزشك به باید

 پوستتان روی ظریفی های خراش شوید، متوجه شما

 محل همین از توانند می ها میكروب كه شود می ایجاد

 برای است ممكن پزشك. شوند شما بدن وارد

 كشت و خون آزمایش درخواست قطعی، صتشخی

 نظیر عالئمی آنكه به توجه با. دهد زخم از

 در است ممكن ها پا ساق در تورم و درد قرمزی،

 های لخته گیركردن مثل دیگر های بیماری عالئم

 داشته وجود هم پا عمقی های سیاهرگ در خونی

 از گونه این رد جهت پزشك كه دارد احتمال باشد،

 نیز را دیگری مخصوص های آزمایش ها بیماری

. دهد انجام

 ها باكتری نگیرد، قرار درمان تحت بیماری چنانچه

 گسترش تر عمقی های الیه به سرعت به توانند می

 طریق این از و شوند لنفاوی های گره وارد و یافته

 خفیف، موارد در . یابند گسترش بدن سرتاسر در

 اكتفا وراكیخ بیوتیك آنتی تجویز به پزشك  معموال

 جهت بعد روز دو یكی خواهد می شما از و كند می

 مراجعه مجددا درمان، پیشرفت ازنظر بررسی

 ۱۰ مدت به باید خوراكی بیوتیك آنتی مصرف. كنید



 و عالئم موارد اغلب در هرچند. كند پیدا ادامه روز

 روند، می بین از روز چند از پس سلولیت های نشانه

 ولی. دهید ادامه باید آخر تا را درمان وجود این با

 ابتدا از یا و بوده پایدار شما بیماری عالئم اگر

 در باشید، باال تب با همراه وسیع بیماری یك دچار

 بستری بیمارستاندر را شما پزشك صورت آن

 درمان برای تزریقی های بیوتیك آنتی از و كند می

. كند می استفاده

 ؟ کنیم مراقبت زخم  از چگونه

 های عفونت سایر یا و سلولیت به ابتال از وگیریجل جهت

 اقدامات ، شدید پوستی زخم یك دچار كه زمانی هر پوستی،

: دهید انجام را زیر

. بشویید صابون و آب با را زخمتان روزانه  –۱

 زندگی برنامه از قسمتی عنوان به را كار این

. دهید قرار تان روزمره

 زخمتان برای بیوتیك آنتی پماد یا كرم یك از -۲

 پماد یك ها، زخم اغلب مورد در. كنید استفاده

 عفونت برابر در را كافی محافظت تنها، بیوتیك آنتی

. كند می ایجاد

 به عمل این انجام. بپوشانید تمیز بانداژ با را زخمتان -۳

 زیادی كمك ها باكتری رفتن بین از و زخم نگاهداشتن تمیز

 دارد وجود شما پوست روی بر هایی تاول چنانچه. كند می

 زمان تا را ها تاول این شود، می خارج ترشح آنها از كه

 را ها تاول وقت هیچ. دارید  نگاه پوشیده و تمیز شدن خشك

 .نتركانید

 حداقل. كنید عوض را زخمتان های بانداژ مرتبا  -4

 این كه بار هر و انجام را كار این مرتبه یك روزی

 را آنها دوباره د،شدن كثیف یا مرطوب بانداژها

. كنید تعویض

 قرمزی، تورم،. باشید عفونت های نشانه مراقب -5

 یك دهنده نشان همگی چركی ترشحات و درد

 ارزیابی و بررسی به نیاز و است احتمالی عفونت

. دارد پزشكی

 خون گردش كه مسن افراد نیز و دیابت به مبتال افراد

 های گیریپیش و ها مراقبت كه است الزم دارند ضعیفی

 انجام پوستی های زخم بروز از جلوگیری جهت بیشتری

 حتما پوستی، زخم یا و بریدگی ایجاد صورت در و دهند

 موارد رعایت.كنند درمان مناسبی و دقیق طور به را آن باید

: است مفید بسیار شما پوست سالمت جهت هم زیر

. دارید نگه مرطوب را خود پوست همیشه  -۱

 و ریزی پوسته از پوست، داشتن هنگ تازه و مرطوب

. كند می جلوگیری پوست خوردن ترك

 مراقب و بگیرید دقت به را خود های ناخن  -۲

. نرسانید آسیب خود ناخن اطراف پوست به تا باشید

 و ها جوراب پوشیدن با پاهایتان و ها دست از  -۳

 .كنید مراقبت خوبی به مناسب های دستكش

 نظیر حیسط پوستی عفونت هرگونه -4

 زیرا كنید مداوا دقت به را پا قارچی های بیماری

 گسترش برای زیادی قابلیت سطحی های عفونت

 .دارند سریع
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