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 اعضا كارگروه سه نوين

 

 دكتر شكوفه لوايي   مدير گروه
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 آقاي امير اصالني نژاد
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 پيشگفتار

مجموعه اي كه پيش رو داريد بر اساس مطالب جمع آوري شده در آرشيو پيك 

دارويي نوين و همچنين مطالب تكميلي از ساير رفرنس ها تهيه شده است و در 

 تكميل خواهد شد.بازنگري هاي آتي تصحيح و 

 

 1تدوين: 

 1394تاريخ تدوين:  آبان   
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 جرب يا گال بيماري

 يا كرم اين شود مي ايجاد دارد نام sarcoptes scabieyكه كوچكي حشره توسط scabies diseaseيا گال بيماري

 .ندارد بانزمي براي اي فايده كه حالي در كند مي زندگي ميزبان بدن در كه موجودي يعني است انگل يك حشره

 به كردن نفوذ از پس ماده گال .است بزرگتر نر گال از ماده گال پاست جفت 4 وداراي رنگ كرم كوچك بسيار كرم اين

 تخم .گذارد مي تخم عدد 50 تا 40خود زندگي طول در كرم اين .گذارد مي تخم كانال وايجاد پوست تر پايين هاي اليه

 10 از كمتر تخم 50 تا 40 اين از .كنند مي ايجاد را بالغ گال روز 15تا 10 طي از وپس شده الرو روز 4تا3 از پس ها

 .شد خواهد تبديل بالغ گال به تخم

 مي ايجاد پوست در را رنگي قرمز ريز هاي وجوش است شديد خارش با همراه مسري پوستي بيماري جرب يا گال بيماري

 وكانال ها سوراخ خود براي پوست وزير كند مي زندگي پوست در فرد بدن به ورود از بعد گال بيماري مولد انگل .كند

 .كند مي ايجاد پوستي زير هاي

 تعداد متوسط .باشد مي گال كرم ومدفوع تخم ,بزاق به ما بدن ايمني سيستم پاسخ دليل به بدن به گال هجوم عاليم بيشتر

 .دارد وجود كرم صد بر بالغ مبتال كودكان در محروم مناطق در كه حالي در .است عدد 12 مبتال فرد يك در گال كرم
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 ؟ شود مي مبتال بيماري اين به فرد يك چگونه

 ويا پريدن به قادر ها كرم اين زيرا ؛شود مي منتقل ديگر شخص به شخصي از گال انگل پوست به پوست تماس طي در

 .نيستند وجهيدن كردن پرواز

 براي بخش ترين شايع فرد دست .اند شده مبتال گال به مبتال بيمار يك با دست به دست تماس اثر در گال به مبتاليان بيشتر

 پوستي تماس زمان واگيردار بيماري اين به شدن مبتال براي كه بدانيم هم را اين است الزم اما ؛است كرم اين با اوليه مواجهه

 .شد نخواهد گال انگل انتقال باعث معموال .باشد ثانيه چند حد در كه پوستي تماس يعني .باشد كافي بايد

 مي پيدا توسعه فرد پوست در تر راحت عفونت شديد خاراندن اين با .شد خواهد مداوم خاراندن به منجر قطعا شديد خارش

 .شود منجر خون عفونت يا سپسيس به نداتو مي همچنين مداوم خارش .كند

 به بيماري انتقال سرعت در تواند مي شود مي تعيين پوست در موجود هاي انگل تعداد توسط كه فرد بيماري شدت البته

 .باشد گذار تاثير سالم افراد

 .كند فرار بيمار بدن از است قادر ميزبان پوست در زندگي ساعت 36 تا 24 از بعد گال انگل

 چه گرا ؛شويد مبتال بيمار فرد وخوله لباس از استفاده يا و بيمار فرد رختخواب در خوابيدن مثل هايي راه از كه است بعيد

 .شود مي توصيه بيمار ورختخواب لباس شستشوي بيشتر احتياط براي
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 ؟ كند مي درگير رابيشتر بدن هاي قسمت كدام گال نگلا

 رابيشتر بدن پوست قسمتهاي برخي دارد تمايل حشره اين كه چه اگر .كند درگير را بدن پوست تمام تواند مي گال انگل

 :شامل شوند مي شديد خارش به منجر كه قسمتها ترين شايع .كند حفاري

 دست انگشتان بين وشيار گشتاننا •

 دست مچ تا بازو •

 تناسلي واندام ناف كمر ناحيه •

 سينه اطراف ومناطق نشيمنگاه ران باسن •

 وساعت انگشتر دستبند زير نواحي مثل اند شده پوشيده زينتي اشيا با معموال كه پوست از اي ناحيه •

 .شود مبتال است ممكن نيز وسر وپا دست كف حتي بدن وسراسر است تر گسترده درگيري معموال كودكان بدن در

 .شود مي گال ضايعات روي چركي عفونتهاي شدن سوار باعث گاهي ضايعات خاراندن

 

 ؟ باشند مي گال به ابتال معرض در بيشتر افرادي چه

 كه شود مي شروع افرادي از بيشتر بيماري .كند مبتال باشند كه سني هر در خانواده يك افراد تمام تواند مي گال عامل

 مانند دارند ديگران با بدني نزديك تماس

 .زندانيان ,سربازان ,كنند مي زندگي سالمندان سراي در كه سالمنداني ,دارند شيرخوار كودك كه مادراني ,ها بچه

 .نيست بهداشت رعايت عدم از اي نشانه گال به ابتال: نكته
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 گال بيماري هاي ونشانه عاليم

 شديد قدر ان تواند مي خارش .است بيماري اين عاليم شديدترين خارش ها شب در مخصوصا پوست خارش 

 .دارد نگه بيدار شب تمام در را فرد كه باشد

 پوستي هاي وراش ها دانه ها جوش 

 مي ايجاد فرد پوست روي هايي وراه ها خط معموال ها جوش اين .دهند مي نشان را پوستي هاي راش بيماران از بسياري

 برخي .باشند كورك يا وسفت پوستي زير هاي گره كوچك هاي گزيدگي كهير شكل به است ممكن خطوط اين .كنند

 .دهند مي نشان را اگزما مشابه ووضعيتي شدن وپوسته پوست شدن فلسي رادفا

 ها وجراحت ها زخم 

 هاي زخم اين شايع عارضه وعفونت شود منجر پوست وجراحت زخم به تواند مي نآ شديد وخاراندن پوست خارش

 .است پوستي

 پوست شدن سخت 

 بيماري مدل اين .بود خواهد قطعي عارضه پوست شدن وسخت خشكي ؛باشد مبتال گال بيماري شديد نوع به فرد كه زماني

 .شود مي كرم وتخم كرم 1000 تا 100 زندگي محل فرد پوست بيماري اين در .گويند مي نيز نروژي گال را گال

 .كرد خواهد بيشتر و بيشتر را خارش شدت نهاآ توسط پوستي زير هاي كانال وحفر پوست در ها كرم اين بيشتر حركت

 فرد پوست در تر راحت عفونت شديد خاراندن اين با .شد خواهد مداوم خاراندن به منجر قطعا شديد خارش 

 .شود منجر خون عفونت يا سپسيس به تواند مي همچنين مداوم خارش .كند مي پيدا توسعه
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 ؟است چگونه گال به مبتاليان تشخيص

 بررسي از پس پزشك .است پزشك ونظر باليني ارزيابي مند نياز بيماري اين تشخيص گال هاي ونشانه عاليم تمام وجود با

 دليل به .كند مي استفاده بيماري بهتر تشخيص براي پوستي زير هاي كانال وجود عدم يا وجود بررسي از شده ذكر عاليم

 اي نمونه بنابراين .است مشكل قدري گال بيماري تشخيص پوستي هاي بيماري ساير با بيماري اين عاليم از بسياري شباهت

 .شد خواهد انجام قطعي تشخيص ميكروسكوپ از استفاده وبا شده منتقل ازمايشگاه به معموال پوست از

 است شده ديده كنند مي زندگي خانه يك در هم با كه خانواده يك اعضا از نفر چند در پوستي هاي وجوش خارش اگر

 .باشد مشكل اين علت گال بيماري است ممكن كه باشيد داشته توجه

 

 گال بيماري درمان

 يا شويي لباس پودر با پوست شتشوي .شود مي درمان راحتي به بيمار زير اصول رعايت وبا است وسريع ساده گال درمان

 كه هايي وحوله ها ملحفه ,لباسها .گردد مي بيماري شدن بدتر باعث كورتون هاي پماد خودسرانه واستعمال محرك صابون

 شستشو قابل كه شخصي لوازم همچنين .كنيد خشك افتاب ودر شسته جوش اب با ايد نموده استفاده گذشته ساعت 48در

 .نماييد استفاده وسپس داده قرار بسته در پالستيكي نايلون يك در روز 10 مدت به باشد نمي
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 قرار درمان تحت بايد نباشند وچه باشند خارش دچار چه)خانواده يك افراد كليه معموال( مبتال فرد با تماس در افراد تمامي

 اعضا وتمامي شوند درمان بايد كالسيها هم يا نزديك دوستان مانند اند بوده لودهآ فرد با نزديك درتماس كه افرادي .گيرند

 .شوند درمان همزمان بايد خانواده

 .يابد مي كاهش شدت به بيماري سرايت خطر درمان شروع از پس ساعت 24 

 

 هستند زير موارد شامل معموال شده توصيه درمانهاي

 پرمترين كرم 

 بنزوات بنزيل لوسيون 

 سولفور پماد 

 ليندان لوسيون 

 

 پرمترين كرم

 گال درمان در پرمترين كرم اثر مكانيسم

 وفلج تاخيري مجدد پوالريزاسيون باعث سديمي هاي كانال هدايت در واختالل انگل عصبي سلولهاي غشا بر اثر با پرمترين

 .شد خواهد انگل نابودي ونهايتا حشره

 

 پرمترين جانبي عوارض

 .است انگل خود از ناشي خارش گاهي البته كه خارش •

 استفراغ يا اسهال تهوع شكم درد تب سردرد •

 

 گال بيماري در پرمترين كرم استفاده نحوه
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 كودكان در .شود شسته ساعت 14 تا 8 از وپس شود داده ماساژ فراورده با بايد كامل طور به پا كف تا سر پوست از

 بايد روز 7 از پس فراورده با درمان .شود مي ماليده ها وگوش سر پوست گردن صورت شامل بدن تمام روي فراورده

 .شود تكرار

 

 وشيردهي بارداري در دارو مصرف

 توصيه صورت در تنها بارداري دوران در .نيست دسترس در زيادي اطالعات وشيردهي بارداري در دارو مصرف مورد در

 اجتناب موقتا دارو مصرف هنگام تا كودك دادن شير از است بهتر دهي شير در و رود كار به دارو مصرف لزوم به پزشك

 .شود

 .است نشده تاييد ماه 2 از كمتر كودكان درمان در دارو مصرف سالمت

 .گردد سميآ حمالت تشديد سبب است ممكن دارو مصرف سمآ به مبتال افراد در

 

 دارويي اشكال

 درصد يك شامپو

 درصد وپنج يك كرم

 

 ليندان لوسيون

 گال بيماري در ليندان لوسيون استفاده نحوه

 ماليده خشك پوست روي بار يك) دارد وجود نيز سر لودگيآ احتمال نوزادان در(پايين به گردن از لوسيون از كافي مقدار

 .گردد تكرار بعد هفته يك نياز صورت در شود شسته بآ با ساعت 12 تا 8 از وپس شود مي

 .باشد مي C رده وشيردهي حاملگي در ليندان لوسيون
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 بنزوات بنزيل لوسيون

 .گردد مي تهيه داروخانه در ساز دست شكل به فراورده اين

 

Benzyl Benzoate 25% 

Alcohol 70 to 75% 

 بنزوات بنزيل لوسيون مصرف دستور

 .بشوييد را موضع چهارم وروز كرده غشتهآ محلول به پياپي شب 3 مدت به را موضع

 

 درصد 10 تا 6 سولفور پماد

 صورت در .ندارد وشيرده باردار زنان ها بچه در مصرف منع .گردد مي تهيه داروخانه در ساز دست شكل به فراورده اين

 در بشوييد نراآ چهارم روز وسپس ماليده پايين به گردن از بدن سرتاسر به متوالي شب 3 شود مي توصيه فراورده اين تجويز

 .گردد تكرار بعد هفته يك درمان پزشك توصيه صورت

Sulfur 6-10 % 

Vaseline to 100گرم 

 

 تهيه روش

 100 به را نهايي وزن و اضافه كم كم را وازلين سپس .نماييد لويگه پارافين وبا ريخته هاون در توزين از پس را گوگرد

 .برسانيد گرم

 گال بيماري ودرمان كروتاميتون پماد

  دارويي اشكال

 درصد 10 موضعي كرم
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 از بعد روز صبح .شود مي ماليده پوست دار چين نقاط در ويژه به پايين به چانه از بدن سطح تمام در كروتاميتون كرم

 از پس ساعت 48و كرد تكرار ساعت 24 از پس توان مي را دارو مصرف .شود عوض بايد زير ولباس فهملح دارو مصرف

 .نمود حمام بايد دارو مصرف بار خرينآ

 .گردد مصرف پزشك ومشورت اختياط با بايد سال 3 از كمتر اطفال در دارو اين

 


