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الملخص
خلفية الدراسة :التهاب الجلد التأتبي هومرض شائع ،مزمن ،يتصف اانتتافا  ،ةاف  ،ي فد لفي الارذفن الفنين ي فاتو
من تاريخ شخصي أو عائلي من التأت وهو يختل اشال كبير لي ال رض السريري لي مختل األعاار واألماكن.
اهداف الدراسة :لت ديد النتائج الجلدي الصغيرة األكثر شيوعا لي الارذن النين ي اتو من التهاب الجلد التأتبي.
المرضى والطرائق  :أجريت هذه الدراسة الوصفية في مستشفى االمامين الكاظمين التعليمي ،استشاارية امماراا الجلدياة
للفتاارم ماان  2كااانون الناااني  2014إلااى ايااار  .2014اذ شااملت الدراسااة  136مريضااا  73كااانوا ماان الااذكور و 63ماان
اإلناث تراوحت أعمارهم بين  20-1سنة .تم تشخيص جميع المرضى سريريا من قبل طبيب امراا جلدية وفقاا لمعاايير
هااانيفين وراجكااا الرةيسااية و النانويااة وقااد اخضااع جميااع المرضااى السااتبيان لتحديااد البيانااات وفحااص مظاااهر الجلااد ماان
المرا.
النتااائج :التهففاب الجلففد التففأتبي يففالر علففن الففنكور )٪53.7( 73انسففب أكثففر مففن ا تففا  ,.(٪46.3( 63تراوةففا اعاففار
الارذن اين  20 -1سن واا دل  7.80سفن  ,ألفل مفن  10سفنوات  ٪70.6كاتفا الئةف ال اريف األكثفر تفألرا ,وكفا تفاريخ
ال ائل من التأتبي إيجاايا لي  ,٪69.8أكثر مظاهر األمراض الجلدي شيوعا كا جئاف الجلفد الفني يفالر علفن  88مريضفا
( )٪64.7يليه ش وب الوجفه أو ةافامي لفي  64مريضفا ( )٪47والتهفاب الجلفد اليفدوي لفي  63مريضفا ( ..(٪46.3م ظف
الاوالع الاشترك التي تالر علن التهاب الجلد كا الوجه  84مريضا ( )٪61.7تليها اليدين لي  63مريضا (.)٪46.3
االستنتاجات :التهاب الجلد التأتبي لديه مجاوع واس من الاظاهر الجلدي  .جئفاف الجلفد هفو األكثفر شفيوعا وداء السفا
كاتا األلل شيوعا .ت ال ثور علن ال ديد من الايزات التقليدي ولان ول ا ألل كثيرا.
الكلمات المفتاحية :التهاب الجلد التأتبي ،الساات السريري  ،الا ايير.
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النهرين  -اغداد -ال راق.
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