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المقدمة
اإللتهابات المصاحبة لإلخراج الإلرادي هي نوع من التهيج الجلدي الذي يحدث في منطقة محيط فتحة الشرج و
الجهاز التناسلي ،و يتصف باالحمرار الجلدي و التنفخات .في بعض الحاالت تكون هذ التهيجات مصاحبة لحدوث
) .لقد بينت الدراسات
) أو التهابات جلدية (
)  ،تأكل جلدي (
فقاعات جلدية (
) .فمستوى الرطوبه العالي على
أن المسببات لها النوع من االلتهابات متعددة و متداخلة (
الجلد وما يصاحب ذلك من تهيج ناتج عن الطبيعة الكيميائية و الفيزيائية لهذا السوائل االمر الذي يزيد من النفاذية
)
الجلدية و يضعف المهمة الرئيسيه للجلد بتوفير الحماية المطلوبه (
إن إنتشار اإللتهابات الجلدية المصاحبة لإلخرج اإلرادي يختلف عالميا بإختالف المكان و المجموعات المستهدفة.
 %الى ( .%
 %و نسبة حدوثه تقدر بين
 %الى
يذكر أن إنتشار هذه االلتهابات يقدر بين
) .و قد يعزى سبب هذا التفاوت الكبير في االرقام االحصائية الى غياب أداة متفق عليها عالميا
).
للتشخيص و التفريق بينها و بين التقرحات السريرية أو غيرها من االمراض الجلدية (
مؤخرا عقدت دراسة تحليل بعدي لمراجعة التقارير الخاصة بمثل هذه اإللتهابات لمراجعة اوصافها و ادوات التقييم و
)
التشخيص (
إنه و لمن دواعي سرورنا ان نقدم لكم أداة ( جلوب) لتصنيف اإللتهابات الجلدية المصاحبة لإلخراج الإلرادي و الذي
تم استحداثتة بجامعه جنت – بلجيكا .إن هذه االداه هي نتاج سنتين من البحث و التقييم المتواصل شمل إثنى و عشرين
) صحي سريري موزعين على ثالثين دولة .إن اداة (جلوب -
متخصصا خبيرا في هذا المجال بمشاركه (
) لها القدرة على قياس مستوى شدة هذه االلتهابات بناءا على المالحظة التقييميه االوليه للجلد المتاثر بهذه
االلتهابات .لقد هدف هذا المشروع للوصول الى مستوى عالمي من التوافق على وصف هذه االلتهابات مما يخلق
معاير متفق عليها عالميا تستخدم في توثيق الرعايه الصحية و االبحاث.
) متوفرة االن و جاهزه لالستخدام في الرعاية الصحية .نتمنى منكم اعطاءنا مالحظاتكم
ان أداة ( جلوب -
عليها و ذلك لغايات التطوير و التحسين .للتواصل الرجاء ارسال رساله بريدية على االيميل:

مع أطيب التحايا
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دليل التصنيف العاملي لجامعة جنت لالحمرار املصاحب لقضاء الحاجة غرياملسيطر علية

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻓﻘﺪان اﻟﺠﻠﺪ
designed by Niels Lehouck - niels@kivit.be

اﻟﻔﺌﻪ اﻟﻒ – إﺛﻨﺎن  : 2A -ﻓﻘﺪان و ﺗﺎﻛﻞ ﺟﻠﺪي ﻣﻦ دون ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻬﺎب ﺟﻠﻴﺪ

اﻟﻔﺌﺔ اﻻو� :اﻹﺣﻤﺮار اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ
designed by Niels Lehouck - niels@kivit.be

اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻒ واﺣﺪ  : 1A -اﻻﺣﻤﺮار اﻟﻤﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻦ دون وﺟﻮد ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت
اﻟﻤﻌﺎﻳﺮ اﻟﺤﺮﺟﺔ

اﻟﻤﻌﺎﻳﺮ اﻟﺤﺮﺟﺔ

• اﺣﻤﺮار ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﺧﺘﻼف ﺑﺪراج اﻻﺣﻤﺮار ﻋ� اﻟﺠﻠﺪ ﻣﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﻮاﺟﺪ
ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ اﻏﻤﻖ ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴ� و اﻟﺠﻠﺪد ﻳﺒﺪوا ﻋﻠﻴﺔ اﻟﺒﻬﻮت و اﻟﺘﻌﺐ �
اﻛ�
�
�
ارﺟﻮا�
اﻟﻄﺒﻴ� و ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ ان ﻳﻜﻮن اﺣﻤﺮ ا�
ﻣﻦ
�
�

• ﻓﻘﺪان اﻟﺠﻠﺪ
ﻓﻘﺪان ﻟﻠﺠﻠﺪ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺮﻳﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اي ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺠﻠﺪ ) ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺄﻛﻞ
�
ﻣﻨﺘ�ة
و ﺗﻠﻒ اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻤﺎﺋﻴﻪ و اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت اﻟﺠﻠﺪﻳﻪ ( .ﻧﻤﻄﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻪ اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ

ﻣﻌﺎﻳﺮ اﺿﺎﻓﻴﺔ

• اﺣﻤﺮار ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﻟﻄﺒﻴ� و اﻟﺠﻠﺪد ﻳﺒﺪوا
اﺧﺘﻼف ﺑﺪراج اﻻﺣﻤﺮار ﻋ� اﻟﺠﻠﺪ ﻣﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ اﻏﻤﻖ ﻣﻦ
�
�
ﻋﻠﻴﺔ اﻟﺒﻬﻮت و اﻟﺘﻌﺐ �
ارﺟﻮا�
اﻟﻄﺒﻴ� و ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ ان ﻳﻜﻮن اﺣﻤﺮ ا�
اﻛ� ﻣﻦ
�
�
�
اﻟﻄﺒﻴ�
• اﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ذات ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺤﺪدة او اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻟﻮن �� اﻟﺠﻠﺪ ﻋﻦ اﻟﻠﻮن
�
او ﻋﻦ ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺌﺎم اﻟﺠﺮوح
�
اﻟﻄﺒﻴ� " ﻟﻤﻌﺔ �� اﻟﺠﻠﺪ“
ﻏ�
• �ا�اق اﻟﺠﻠﺪ �
�
�
• ﻓﻘﺎﻋﺎت ﻣﺎﺋﻴﺔ او ﺣﻮﻳﺼﻼت ﻋ� اﻟﺠﻠﺪ �
ﻏ� ﻣﺤﻄﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻛﻤﺎ �
• اﻟﺠﻠﺪ ﻳﺒﺪوا ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎخ أو اﻟﺸﺪ
• ﺗﻨﻤﻴﻞ ،ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺮﻗﻪ ﺣﻜﺔ و  /او أﻟﻢ
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designed
by Niels
Lehouck
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designed
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اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﻪ ﺑﺎء  : 2B -ﻓﻘﺪان و ﺗﺎﻛﻞ ﺟﻠﺪي ﻣﻊ ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻬﺎب ﺟﻠﺪي
اﻟﻤﻌﺎﻳﺮ اﻟﺤﺮﺟﺔ

ﻣﻌﺎﻳﺮ اﺿﺎﻓﻴﺔ

• ﻓﻘﺪان اﻟﺠﻠﺪ
ﻓﻘﺪان ﻟﻠﺠﻠﺪ ﻣﻊ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺮﻳﺔ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ اي ﻃﺒﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺠﻠﺪ ) ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺄﻛﻞ و ﺗﻠﻒ
�
ﻣﻨﺘ�ة
اﻟﺤﻮﻳﺼﻼت اﻟﻤﺎﺋﻴﻪ و اﻟﻔﻘﺎﻋﺎت اﻟﺠﻠﺪﻳﻪ ( .ﻧﻤﻄﻴﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻪ اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ
• ﻋﻼﻣﺎت وﺟﻮد اﻟﺘﻬﺎب ﺟﻠﺪي
�
اﻟ� ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﻪ ﻣﻦ
ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺜﻞ ﺑﻘﻊ و ﻧﺪب ﺑﻴﻀﺎء اﻟﻠﻮن ) و �
�
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت( ﺑﻘﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﺜﻮر اﻟﻤﻨﺘ�ة و ﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ل اﻟﻜﺎﻧﺪﻳﺪا اﻟﻮﺑﻴﺸﻴﺎ
ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺨﺮاج ﻋ� اﻟﺠﺮوح و ﻗﺪ ﻳﻜﻮن اﻟﻠﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ) اﺻﻔﺮ� /ﺑ�� /
اﺧ� ﻓﺎﺗﺢ (
�
ﻟﻮن �
اﻟﺒﻜﺘ�ﻳﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع
اﺧ� ﻋ� ﺳﻄﺢ اﻟﺠﺮح ) ﻗﺪ ﻳﻜﻦ ﻋﺎدة ﻣﺼﺎﺣﺐ ﻟﻼﻟﺘﻬﺎﺑﺎت
�
ﻛﺒ�ة ﻣﺤﻤﺮة ﻗﻠﻴﻼ و ﻗﺪ ﺗﺘﺼﺎﺣﺐ ﻣﻊ
اﻟﺴﻮدوﻣﻮﻧﺲ ارﻳﺠﻴﻨﻮزا (.ﻛﻤﻴﻪ ﺧﺮاج ﻣﻦ اﻟﺠﺮوح �
ﺧﺮاج ﻣﻦ اﻟﺠﺮوح و ﻟﻮن �
ﻏ� ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻋ� ﺳﻄﺢ اﻟﺠﺮح
ﻣ�ق ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺮﺿﻴﻪ �

• اﺣﻤﺮار ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
اﻟﻄﺒﻴ� و اﻟﺠﻠﺪد ﻳﺒﺪوا
اﺧﺘﻼف ﺑﺪراج اﻻﺣﻤﺮار ﻋ� اﻟﺠﻠﺪ ﻣﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﻮاﺟﺪ ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ اﻏﻤﻖ ﻣﻦ
�
�
ﻋﻠﻴﺔ اﻟﺒﻬﻮت و اﻟﺘﻌﺐ �
ارﺟﻮا�
اﻟﻄﺒﻴ� و ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ ان ﻳﻜﻮن اﺣﻤﺮ ا�
اﻛ� ﻣﻦ
�
�
�
اﻟﻄﺒﻴ�
• اﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ذات ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺤﺪدة او اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻟﻮن �� اﻟﺠﻠﺪ ﻋﻦ اﻟﻠﻮن
�
او ﻋﻦ ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺌﺎم اﻟﺠﺮوح
�
اﻟﻄﺒﻴ� " ﻟﻤﻌﺔ �� اﻟﺠﻠﺪ“
ﻏ�
• �ا�اق اﻟﺠﻠﺪ �
�
�
• ﻓﻘﺎﻋﺎت ﻣﺎﺋﻴﺔ او ﺣﻮﻳﺼﻼت ﻋ� اﻟﺠﻠﺪ �
ﻏ� ﻣﺤﻄﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻛﻤﺎ �
• اﻟﺠﻠﺪ ﻳﺒﺪوا ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎخ أو اﻟﺸﺪ
• ﺗﻨﻤﻴﻞ ،ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺮﻗﻪ ﺣﻜﺔ و  /او أﻟﻢ

2B

designed by Niels Lehouck - niels@kivit.be

ﻣﻌﺎﻳﺮ اﺿﺎﻓﻴﺔ

�
اﻟﻄﺒﻴ�
• اﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ذات ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺤﺪدة او اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻟﻮن �� اﻟﺠﻠﺪ ﻋﻦ اﻟﻠﻮن
�
او ﻋﻦ ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺌﺎم اﻟﺠﺮوح
�
اﻟﻄﺒﻴ� " ﻟﻤﻌﺔ �� اﻟﺠﻠﺪ“
ﻏ�
• �ا�اق اﻟﺠﻠﺪ �
�
�
• ﻓﻘﺎﻋﺎت ﻣﺎﺋﻴﺔ او ﺣﻮﻳﺼﻼت ﻋ� اﻟﺠﻠﺪ �
ﻏ� ﻣﺤﻄﻤﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ﻛﻤﺎ �
• اﻟﺠﻠﺪ ﻳﺒﺪوا ﻋﻠﻴﻪ اﻻﻧﺘﻔﺎخ أو اﻟﺸﺪ
• ﺗﻨﻤﻴﻞ ،ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺮﻗﻪ ﺣﻜﺔ و  /او أﻟﻢ
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1A

اﻟﻔﺌﻪ ﺑﺎء – واﺣﺪ  : 1B -اﻻﺣﻤﺮار اﻟﺪاﺋﻢ ﻣﻊ وﺟﻮد ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻬﺎب

ϻΎΣϟ
اﻟﻤﻌﺎﻳﺮ اﻟﺤﺮﺟﺔ
• اﺣﻤﺮار ﻣﺘﻮاﺻﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ
Ϋϫ
اﺧﺘﻼف ﺑﺪراج اﻻﺣﻤﺮار ﻋ� اﻟﺠﻠﺪ ﻣﻤﻜﻦ ان ﻳﺘﻮاﺟﺪ
� ΔϠϳΑϘΗγϣϟاﻛ� ﻣﻦϭρΗ
اﻟﻄﺒﻴ� و اﻟﺠﻠﺪد ﻳﺒﺪوا ﻋﻠﻴﺔ اﻟﺒﻬﻮت و اﻟﺘﻌﺐ
ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ اﻏﻤﻖ ﻣﻦ
�
�
ارﺟﻮا�
اﻟﻄﺒﻴ� و ﻗﺪ ﻳﺼﻞ ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ ان ﻳﻜﻮن اﺣﻤﺮ ا�
�
�
�ΙΎΣΑϻ
ϋ
• ﻋﻼﻣﺎت اﻻﻟﺘﻬﺎب
ϲϓ
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﻨﺪب اﻟﺒﻴﻀﺎء ) ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻜﻮن ﻋﻼﻣﺎت اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻦ
ΎόϗϭΗ
اﻟﻔﻄﺮﻳﺎت( او اﻓﺎت ﺟﻠﺪﻳﺔ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة ) ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻜﻮن ﻣﺜﻞ اﻟﺒﺜﻮر اﻟﺠﻠﺪﻳﺔ

�
�
� ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﻪ اﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎت
اﻟﻤﻨﺘ�ة ،ﻣﺜﻞ �
اﻟ� ﺗﺴﺒﺒﻬﺎ اﻟﻜﺎﻧﺪﻳﺪا اﻟﻮﺑﻴﺸﻴﺎ و �
اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ
ϭϠΣ
ﻣﻌﺎﻳﺮ اﺿﺎﻓﻴﺔ
�

اﻟﻄﺒﻴ�
• اﻣﺎﻛﻦ ﺑﺎﻟﺠﻠﺪ ذات ﻋﻼﻣﺎت ﻣﺤﺪدة او اﺧﺘﻼف ﺑﺎﻟﻮن �� اﻟﺠﻠﺪ ﻋﻦ اﻟﻠﻮن
�
او ﻋﻦ ﻟﻮن اﻟﺠﻠﺪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺌﺎم اﻟﺠﺮوح
�
ΩϘΗ
اﻟﻄﺒﻴ� " ﻟﻤﻌﺔ �� اﻟﺠﻠﺪ“
ﻏ�
• �ا�اق اﻟﺠﻠﺪ �
�

�
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هذة االداة ليست بالرضورة تبحث يف طبيعة اإللتهابات الجلدية املصاحبة لإلخراج الإلرادي و ال
تقدم اي حلول او توقعات عن تطور هذه الحاالت .هذة االداة تقدم وصفا تصنيفيا ملثل هذه
االلتهابات حتى يتم استخدامها عند حدوث و يساهم يف تبيان مدى انتشاره ايضا االمر الذي يساهم يف االبحاث املستقبيلة
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Ghent Global IAD Categorisation Tool

املصطلحات

 ميل ليرت يف القطر( و يتكون من سوائل شفافة5 انتفاخ جلدي كبري ) اكرب من

الفقاعة الجلدية

فقدان او تدمر جزيئ او كيل لطبقه البرشة

تاكل جلدي

فقدان كامل للبرشة و جزيئ او كيل لطبيقة االدمة

السلخ الجلدي

ظهور الجلد بطريقة ناعمه و حساسية نتيجه لتعرض الجلد لفرتة طويل لكميه سوائل عاليه عىل سطحة

تنقع الجلد

 سم يف القطر1 انتفاخ جلدي يرتفع عن السطح و ميكن الشعور به و ملسه و يويد عن

البقع املتوهجه
الجلدية

بقعه جلدية دائرية تحتوي تقرح

البرثة الجلدية

تراكمية من الكرياتيني و الذي يشكل ما يشبه املنصة او الرشفة

الجدول الجلدي

تضخم بحجم الجلد نتيجه تجمع السوائل داخل الجلد او ممكن داخل االوعية الدمويه القريبه من السطح الجلدي

تورم جلدي

 او سوائل مختلطة، متخمجه، شفافة-  سم يف القطر و تحتوي سوائل1 ≥ بقعه جلدية دائرية التزيد مساحتها عن
بالدم
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